KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA

KLUB
ACADEMIA

Praha
Václavské nám. 34
Národní 7
Na Florenci 3
Hybernská 8

Ostrava
Kulturně-literární centrum
Zámecká 2

Brno
nám. Svobody 13

Sledujte novinky na www.academia.cz a buďte s námi on-line
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registrační formulář
podmínky členství

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
PRO VSTUP DO KLUBU ACADEMIA

NOVÉ PODMÍNKY
KLUBU ACADEMIA
. Členem klubu Academia se může stát každý, kdo v knihkupectví Academia
uskuteční jednorázový nákup v hodnotě nad
,-Kč.
. Pro vydání karty Klubu Academia je třeba vyplnit osobní údaje a to přímo
na místě v knihkupectví. Členská karta je opatřena čárovým kódem, který
identiﬁkuje zákazníka. Karta platí ve všech kamenných prodejnách sítě
Knihkupectví Academia.

*
*

. S členskou kartou lze uplatnit slevu % na produkci nakladatelství Academia
a % na produkci ostatních nakladatelů a to pouze v kamenných prodejnách. Nákupy nebo objednávky ve ﬁremním e-shopu Academia knihy jsou
z této slevy vyjmuty. Slevy se nevztahují na časopisy kromě Živy.

,
,

. Členství v Klubu Academia opravňuje držitele kartičky klubu k čerpání
výhod u partnerů Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice, Zámecký
hotel Třešť. Další informace o partnerech naleznete na webových stránkách
www.academia.cz.

*

-  *

. Členství klubu není časově omezené.
. Registrací do věrnostního programu zákazník souhlasí s tím, aby Academia
jako správce zpracovával v souladu se zákonem /
Sb. o ochraně
osobních údajů poskytnuté osobní údaje včetně údajů získaných používáním karty. Registrovaný člen dále souhlasí s tím, že správce může poskytnuté kontakty použít pro své marketingové účely, přičemž zákazník může
své volby kdykoli změnit.

* povinný údaj

P

:

Vyplněním registrační karty zákazník zároveň souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů dle zákona
/
Sb. o ochraně osobních údajů
pro marketingové potřeby provozovatele, tzn. i se zasíláním nabídek a informací o produktech, a to na dobu neurčitou. Svůj souhlas muže zákazník
kdykoli odvolat, a to písemně v kterékoli provozovně, nebo e-mailem na
adrese knihy.vaclavskenam academia.cz.


﹙

﹚

. Zákazníci, kteří se stali členy Klubu Academia před zavedením nových pravidel mohou využívat výhod klubu i nadále. Je už jen na nich, zda budou
ochotni poskytnout svoje data a dostat novou kartu.
. Poskytuje-li provozovatel jiné výhody ve formě slevy, výše slev se nesčítá
a zákazník může čerpat vždy jen jednu z poskytovaných slev.
. Vyplněním registrační karty zákazník zároveň souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů dle zákona /
Sb. o ochraně osobních údajů
pro marketingové potřeby provozovatele, tzn. i se zasíláním nabídek
a informací o produktech, a to na dobu neurčitou. Svůj souhlas muže
zákazník kdykoli odvolat, a to písemně v kterékoli provozovně, nebo
e-mailem na adrese knihy.vaclavskenam academia.cz.

