VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ
A POUŽÍVÁNÍ VĚRNOSTNÍ KARTY
Věrnostní karta (dále jen karta) společnosti PULS papír-knihy s.r.o. (dále jen PULS) je vydávána
stálým zákazníkům společnosti podle stanovených pravidel.
1. Vydání karty je podmíněno minimálním nákupem v hodnotě 500 Kč. Při nákupu zákazník vyplní
a odevzdá registrační přihlášku, na základě které mu je u pokladny vydána karta.
2. Odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky dává zákazník souhlas ke zpracování svých osobních
údajů. Převzetím těchto údajů se společnost PULS zavazuje je chránit v souladu s platnou právní
úpravou, která se vztahuje k ochraně osobních údajů a použít je výhradně k evidenci a zpracování
ve společnosti PULS. Souhlas ke zpracování osobních údajů dává zákazník na dobu neurčitou.
V případě, že zákazník požádá o vyřazení údajů z databáze, budou všechny jeho osobní údaje vymazány.
3. Majitelem karty je společnost PULS, zákazník je držitelem karty.
4. Držitel karty může kartu využívat v prodejně PULS na dobu neurčitou.
5. Karta je nepřenosná, kartu může využívat výlučně majitel a nejbližší rodina se stejným trvalým
pobytem, aby nedocházelo ke zneužívání karty neoprávněnými osobami.
6. Při nákupu zboží nad 300 Kč a předložení karty u pokladny bude zákazníkovi uznána sleva ve výši
5% na celý nákup. Sleva se nevztahuje na nákup známek, kopírování a foto.
7. Držitel karty je povinen oznámit ztrátu karty na prodejně a je možné mu vydat kartu novou.
Opětovné vydání karty je za poplatek 10 Kč. Zákazníkovi bude karta vydána po kontrole osobních údajů
v rozsahu: jméno, přímení a bydliště podle průkazu totožnosti, případně jiného důvěryhodného dokladu.
8. Společnost PULS si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a rušit Všeobecná pravidla a tím i některé
výhody poskytované na základě karty. Upozornění na tyto změny budou uveřejněny na prodejně.
9. Na vydání karty neexistuje právní nárok, a proto nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou.
Škody způsobené nevydáním karty nemohou být uplatňovány k získání náhrady.
10. Hlášení změn v evidenci karty (změny příjmení, adres apod.) může provádět jen držitel karty,
kterému byla karta vydána. Pro ověření údajů musí doložit průkaz totožnosti nebo jiný důvěryhodný doklad.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 1. 12. 2014.

