Registraačná prih
hláška: GOLD
G
ZÁK
KAZNÍCK
KA KARTA
A
Tieto dáta budú
ú načítavané auto
omatizovaným sysstémom. Prosímee vás preto vyplniť políčka čitateľn
ným paličkovým ppísmom.
* povinné údajee
** doplní L&M uunderwear

** Číslo predajne

** Zákazníckke číslo (EAN kód)
k

* Pohlavie

Tituul

1 – muž
2 – žena

* Meno

* Priezvisko

* Ulica, číslo

* PSČ

* Mesto

Dátum narod
denia

Deň

Mesiac

Telefó
ón

Rok

E‐mail

Držiteľ karty po
odpisom prihláškky udeľuje prevád
dzkovateľovi preedajní L&M UNDERWEAR, Ing. Martin Popovec ‐ L&M, so sídlom Gróner 1205/22
2,
Bardejov, IČ0 455 896 534, po do
obu trvania aktivá
ácie karty výslovnný súhlas so spraacovaním jeho ossobných údajov uuvedených v prih
hláške pre internéé,
marketingové a propagačné účeely prevádzkovate
eľa v jeho inform ačných systémocch, v súlade so zákonom č. 122/22013 o ochrane osobných
o
údajov a
není niektorých zákonov
z
v platnom
m znení. Držiteľ kkarty taktiež súhlasí s tým, aby pre
evádzkovateľ uklaadal jeho osobné
é údaje v písomneej
o zmene a dopln
alebo elektronicckej forme do svvojej databázy a k nim priradzovval údaje súvisiaace s držbou kartty, predovšetkým
m údaje o frekve
encii nákupov, icch
množstvo a zložženie a údaje o čeerpaní výhod ZÁK
KAZNÍCKEJ KARTYY a GOLD ZÁKAZN
NÍCKEJ KARTY. Tie
eto údaje potom môžu byť užívané, spracovávané a
vyhodnocovanéé v rámci databázzy prevádzkovate
eľa, k čomu dáva držiteľ karty svojjím podpisom na prihláške svoj výýslovný súhlas. Tento
T
súhlas môžže
byť kedykoľvek odvolaný, nakoľko poskytnutie údajov
ú
je dobrovooľné. Držiteľ kartty zobral na vedo
omie, že v prípadde porušenia svo
ojich práv sa môžže
enia aktivácie karty zo strany zákaazníka ‐ držiteľa sa
s prevádzkovateeľ
domáhať ochran
ny najmä podľa § 28 a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. V prípade zruše
zaväzuje bezodkkladne odstrániť jeho osobné úda
aje zo svojho infoormačného systému. Prevádzkova
ateľ zodpovedá zza bezpečnosť oso
obných údajov, za
z
dodržiavanie po
ovinností vyplývajjúcich zo zákona č. 122/2013 o occhrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekktorých zákonov v platnom znení.

* Dátum

* Podpis

