Věrnostní program Horus Klub
Provozovatel:
Věrnostní program Horus Klub (dále jen "program") je provozovaný společností Horus Optik s.r.o., IČ
27221407, DIČ CZ27221407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 105521 (dále jen "provozovatel“).

Registrace a ochrana osobních údajů:
Zákazník se svým podpisem na přihlášce do Horus Klubu či vyplněním registračního formuláře na
webu www.horusoptik.cz stává Členem Horus Klubu (dále jen „Člen Klubu“), výslovně souhlasí s tím,
že společnost Horus Optik s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje uvedené v přihlášce (zejména jméno,
příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu) jakož i údaje získané při obchodním styku a to po
dobu neurčitou, do písemného odvolání souhlasu daného každým členem, případně do doby
ukončení činnosti Horus Klubu. Členové Klubu berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli
písemně odvolat a společnost Horus Optik s.r.o. údaje zlikviduje. Společnost Horus Optik s.r.o., jako
správce, zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., a ochranou osobních údajů
za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek Horus Klubu. Správce
je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určených zpracovavatelů, přičemž Člen Klubu
bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Slevy a výhody:
Provozovatel umožňuje Členům Klubu nakupujícím výrobky a služby nabízené provozovatelem získat
slevy a výhody specifikované na www.horusoptik.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit
nabídku slev a výhod změnou znění na www.horusoptik.cz.

Sleva je Členovi Klubu přiznána po předložení Horus Klub karty. V případě zapomenutí karty může
Člen Klubu požádat o vyhledání v datovém systému společnosti Horus Optik. V tomto případě se Člen
Klubu musí prokázat platným identifikačním průkazem – občanský průkaz, řidičský průkaz apod.

Společnost Horus Optik s.r.o. může příležitostně zaslat Členům Klubu nabídku svých produktů, o
kterých se domnívá, že oslovené pravděpodobně zaujme.

Další ustanovení:
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit poskytované slevy a výhody.

Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k
dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.

Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na slevu a výhodu. Slevu a výhodu
nelze vymáhat soudní cestou.

Provozovatel poskytne plnění pouze osobě registrované v programu, případně jejím dětem do
dovršení 16 let věku, které se stanou vedlejšími účastníky programu.

Provozovatel je oprávněn vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z
pravidel programu.

Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná
okamžikem jejího vyhlášení na www.horusoptik.cz.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 1. 1. 2007.

