Podmínky členství ve Věrnostním klubu značky Stadler Form
1. Členem Věrnostního klubu značky Stadler Form se může stát fyzická osoba starší 18 let po
vyplnění povinných údajů v registračním formuláři na webu www.stadlerform.cz. Po splnění
těchto podmínek se zákazník stává členem Věrnostního klubu (dále jen Klub) a může čerpat
veškeré výhody plynoucí z tohoto členství.
2. Zájemce o členství v Klubu je povinen vyplnit údaje pravdivě a podle svého nejlepšího
vědomí, jinak společnost Bibetus s.r.o. neručí za možné problémy při uplatňování výhod
plynoucích z členství v Klubu.
3. Odesláním registračního formuláře souhlasí člen Klubu s podmínkami členství a potvrzuje,
že se s nimi seznámil.
4. Členství v Klubu je bezplatné, člen může čerpat výhody při nákupu online na webu
www.vax-brno.cz nebo osobně na prodejně společnosti Bibetus s.r.o.
5. Člen Klubu může čerpat veškeré výhody Klubu ihned po dokončení registrace (osobní účet
je aktivován až po kliknutí na odkaz zaslaný do emailové schránky žadatele). Rozsah výhod
Klubu a dobu jejich poskytování určuje výlučně společnost Bibetus s.r.o.
6. Člen Klubu může své členství kdykoli zrušit emailem zaslaným na adresu
info@stadlerform.cz, případně doporučeným dopisem na adresu společnosti Bibetus s.r.o.,
Loosova 262/1, 63800 Brno. Členství zaniká dnem doručení emailu, v kterém člen žádá o
zrušení svého členství nebo doručením doporučeného dopisu na uvedenou adresu.
7. Člen Klubu se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných v přihlášce. K
tomu slouží formulář, který je k dispozici na www.stadlerform.cz. Změnu je možné hlásit i
prostřednictvím zákaznické linky 733 133 770 nebo v prodejně společnosti Bibetus s.r.o.
8. Společnost Bibetus s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit podmínky Klubu, aniž by měla
povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat. Změna podmínek Klubu je účinná
dnem publikace na internetových stránkách www.stadlerform.cz a na požádání jsou k
nahlédnutí na prodejně společnosti Bibetus s.r.o.
9. Provozování věrnostního systému Klub a čerpání členských výhod je závislé na zpracování
osobních údajů členů Klubu. Člen Klubu udělil provozovateli Klubu, společnosti Bibetus
s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož úplné znění je spolu s těmito
obchodními podmínkami k dispozici na www.stadlerform.cz. Člen Klubu je oprávněn svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Dnem odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů, končí účast člena v Klubu.
V Brně dne 20.6.2019

