Pravidlá Vernostného programu MPL STAVRO, s.r.o.
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Vernostný program je prevádzkovaný spoločnosťou MPL STAVRO, s.r.o. so sídlom Rybárska 3, 911 01
Trenčín, IČO: 36346594, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.:
15910/R, ako prevádzkovateľom predajní MPL STAVRO v Trenčíne a Rybanoch.
Vernostný program sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
Každý návštevník internetovej stránky www.mplstavro.sk sa môže registrovať do Vernostného programu
cez Registračný formulár. Vyplní v ňom svoje krstné meno, priezvisko, adresu, tel.číslo, e-mail a vyberie
si miesto vyzvihnutia STAVRO CARD – predajňa v Trenčíne alebo v Rybanoch.
Vernostná karta bude pripravená k vyzdvihnutiu do 2 pracovných dní od registrácie na predajni
v Trenčíne alebo v Rybanoch.
Vernostný program je určený pre registrovaných zákazníkov, ktorí po predložení STAVRO CARD pri
nákupe nad 50€ s DPH získajú zľavu 7% z celého nákupu.
Nákup musí byť vykoný v predajňach na adrese Rybárska 3, 911 01 Trenčín alebo Areál ŽSR, 956 36
Rybany.
Zľava neplatí na tovar trvalo a prechodne v akciách a výpredaji.
Bez predloženia STAVRO CARD pri nákupoch nie je možné zľavu poskytnúť, ani ju poskytnúť spätne.
Registrovaným zákazníkom sa pre účely Vernostného programu rozumie fyzická osoba, ktorá sa
samostatne registrovala prostredníctvom internetovej stránky a obdržala STAVRO CARD.
Vernostný program je prevádzkovaný a zákazníci sa môžu do neho zapojiť kedykoľvek až do jeho
odvolania spoločnosťou MPL STAVRO, s.r.o. . Členstvo vo Vernostnom programe a výhody s ním spojené
nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.
V prípade poškodenia alebo straty Vernostnej karty STAVRO CARD nie je možné poskytnúť náhradnú
kartu. Je možná opätovná registrácia s rovnakými podmienkami.
Spoločnosť MPL STAVRO, s.r.o. má právo Vernostný program kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj
jednostranne upraviť jeho pravidlá. Akékoľvek zmeny Vernostného programu nadobudnú účinnosť
dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mplstavro.sk , ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať
neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia alebo zrušenia Vernostného programu. Pravidlá
Vernostného programu sú k nahliadnutiu na internetovej stránke prevádzkovateľa.
V prípade podozrenia na zneužitie zľavy, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v
prípade konania v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnymi predpismi, MPL STAVRO, s.r.o.
má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi zľavu, na ktorú by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel
nárok.
Tieto pravidlá Vernostného programu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na
internetovej stránke www.mplstavro.sk

Spracúvanie osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti MPL Stavro s.r.o. ako
prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len
„Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu
organizátorovi. Spoločnosť MPL Stavro s.r.o je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby
6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo
nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe
osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba
má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie
osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v § 28 Zákona.
Trenčín 04.05.2017

