
Pripojte sa k nám! Stačí vyplniť prihlasovací formulár  na
webovej stránke www.ccc.eu alebo ho nechajte pri pokladni

v predajni CCC a dostanete členskú kartu CCC KLUB!

MENO

PRIEZVISKO

TELEFÓNNE ČÍSLO (MOBIL)

EMAILOVÁ ADRESA

DÁTUM NARODENIA

Súhlasím so zasielaním komečných informácii od spoločnosti
CCC Slovakia, s.r.o. na moje uvedené telefónne číslo.
 

Súhlasím so zasielaním komerčných mailových správ
od spoločnosti CCC Slovakia, s.r.o.
 

Oboznámil som sa s nižšie uvedenými informáciami týkajúcich
sa mojej osoby a súhlasím s uvedenými podmienkami.

*hrubšie označené polia sú povinné.
**podmienky Klubu CCC sú dostupné v predajniach a na www.ccc.eu

PODPISDÁTUM

Informačná doložka:
Ak sa chcete stať členom CCC klubu, musíte mať dovŕšených 16 rokov a uviesť údaje podľa požiadaviek vo formulári. Poskytnutie
údajov je dobrovoľné,  avšak v prípade, že ich neposkytnete, nebudete sa môcť stať členom CCC klubu.

Správcom Vašich osobných údajov, vrátane tých, ktoré boli zhromaždené počas Vašej účasti v CCC klube, je CCC Slovakia s.r.o.
(Kopčianska 10, 851 01 Bratislava; e-mail: gdpr.sk@ccc.eu, telefón: [02/44256776]). Takýmto spôsobom sa môžete obrátiť na
nášho inšpektora ochrany údajov.

Vaše osobné údaje potrebujeme na to, aby sme Vás mohli registrovať v CCC klube - prezentovať Vám naše reklamy, vytvárať
pre Vás ponuky alebo zľavy. Ak ste dovŕšili 18 rokov, budú ponuky prispôsobené Vašim  záujmom.

Ak máte viac ako 18 rokov, budeme Vás sa oboznamovať s Vašimi preferenciami, napr. analýzou toho, ako často navštevujete
našu webovú stránku, alebo aké výrobky kupujete v našich kamenných predajniach, aby sme lepšie pochopili Vaše očakávania
a prispôsobili ponuku Vašim potrebám. Čím častejšie budete využívať naše služby a nakupovať naše výrobky, tým väčšie výhody
a prekvapenia Vám budeme môcť pripraviť. Ak nebudete členom CCC klubu, nebude to možné. 

Ak ste dovŕšili 16 rokov, ale nie ste ešte plnoletý, môžete využívať CCC klub iba v obmedzenom rozsahu a dozvedať sa iba o
všeobecných akciách určených pre všetkých našich zákazníkov (nebudeme analyzovať Vaše záujmy, aby sme podľa toho pripravili
ponuky). CCC klub Vám začne prinášať ozajstné výhody, vrátanie tých, ktoré sa zakladajú na profilovaní, až dovŕšite 18 rokov. 

Vďaka tomu, že používame pokročilé technológie, obsah spracuje a ponuku Vám odošle automaticky systém; čo zaručí aktuálnosť
a Vy sa budete môcť s obsahom rýchlo oboznámiť.

Spracovanie Vašich údajov pre uvedené účely je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy, ktorú uzatvárate tým, že vstúpite do
CCC klubu. Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom vzniku možných sporov v priebehu plnenia zmluvy (Právnou podstatou
ich spracovania je v takom prípade oprávnený záujem správcu.).

Vaše údaje budeme spracovávať počas trvania Vašej účasti v CCC klube. V prípade, ak by ste si uplatňovali voči nám akékoľvek
nároky - v čase ich premlčania, ktoré je stanovené zákonnými predpismi, najmä občianskym zákonníkom, budú údaje odstránené
po troch rokoch od Vašej poslednej aktivity v CCC klube, pokiaľ nás právne predpisy (napr. daňové) nebudú zaväzovať k dlhšiemu
uchovaniu týchto údajov.

Kedykoľvek máte právo:
- podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov; 
- preniesť svoje osobné údaje, napr. na iného správcu;
- na prístup k svojim osobným údajom;
- žiadať opravu, obmedzenie spracovania alebo odstránenie svojich údajov a zrušiť členstvo v CCC klube.

Vaše údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam z našej kapitálovej skupiny a subjektom, ktoré nám pomáhajú viesť CCC klub (napr.
podporujú nás v marketingových kampaniach, vykonávajú servis nášho softvéru, dodávajú teleinformačné služby a vedú
predajne, v ktorých môžete využívať výhody, ktoré ste nadobudli v CCC klube, a takisto kuriérskym a poštovým firmám a našim
dodávateľom právnych a poradenských služieb). 

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v našich predajniach a na našej webovej stránke www.ccc.eu.
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