
V zmysle §7 Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas so spracúvaním 
osobných údajov, ktoré som poskytol spoločnosti CHEMOLAK a.s., zapísanej v Obchodnom regis-
tri Okresného súdu Trnava v oddieli Sa, vložka číslo 67/T, so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, 
IČO 31 411 851, za účelom registrácie a spravovania databázy účastníkov vernostného programu
„Máte u nás veľký bod“.

Riadne vyplnenú, podpísanú a opečiat-
kovanú prihlášku odovzdajte regionálne-
mu manažérovi alebo zašlite späť poštou 
na adresu: CHEMOLAK a.s., Továrenská 7,
919 04 Smolenice.

Svojim podpisom vyhlasujem, že som sa
oboznámil s pravidlami tohto vernostného
programu, porozumel som im a žiadam
o registráciu do vernostného programu
„Máte u nás veľký bod“.

REGISTRACNÁ
PRIHLÁŠKA

Tel.: 033/5560 262 Fax: 033/5560 636 marketing@chemolak.sk www.chemolak.sk

Obchodné meno / Názov predajne:

IČO:

Adresa predajne:  

Meno a priezvisko: 

Pečiatka a podpis účastníka

do vernostného programu spoločnosti
CHEMOLAK a.s. MÁTE U NÁS VEĽKÝ
BOD 2013



Organizátorom vernostného programu je spoločnosť CHEMOLAK a.s. Smolenice so sídlom
Továrenská 7, 919 04 Smolenice.

•  Účastníkom programu sa môže stať fyzická osoba, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom
 v Slovenskej republike, ktorá je predavačom - zamestnancom partnerskej predajne. Účastníkom
 môže byť i partnerská predajňa ako organizácia zastupujúca kolektív zamestnancov spoločne.
 Z vernostného programu sú vylúčené podnikové sklady a predajne a zamestnanci spoločnosti.

•  Podmienkou účasti je registrácia formou prihlášky s uvedením nasledovných údajov: meno, názov, 
 adresa a IČO predajne v ktorej je účastník zamestnaný. Prihláška musí byť riadne podpísaná
 a potvrdená pečiatkou predajne.

•  Registrácia podlieha schváleniu organizátora. Účastník svojim podpisom súhlasí so spracovaním
 svojich osobných údajov. CHEMOLAK a.s. sa zaväzuje, že tieto údaje budú využité len pre účely
 vernostného programu.

•  Predmetom vernostného programu je zbieranie bodov vo forme kupónov - samolepiek, ktoré sú
 nalepené na viečkach vybraných produktoch spoločnosti Chemolak a.s., prípadne skupinových                        
 (kartónových) balení. Jednotlivé body každý účastník nalepí do vernostnej knižky. Po nazbieraní bodov
 v určitej hodnote má právo požiadať o niektorý z ponúkaných darčekov. Body je možné i kumulovať,
 čiže nazbierať i viacej bodov a v tejto hodnote vybrať viac darčekov.

• Vybraný darček (darčeky) bude účastníkovi programu doručený (doručené) regionálnym manažérom 
 spoločnosti alebo cez sieť podnikových predajní najneskôr do 60 dní od doručenia brožúry a požiadavky
 na darček (darčeky).

•  V prípade, že voči danému odberateľovi existujú neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti s dobou
 viac ako 30 dní, má usporiadateľ právo pozdržať odovzdanie darčekov až do ich zaplatenia. Usporiadateľ
 má právo darčeky neuznať v prípade zistenia poškodzovania jeho dobrého mena.

•  Produkty, ktoré budú ohodnotené bodmi zaraďuje do tohto programu spoločnosť CHEMOLAK a.s. 
 a vyhradzuje si právo tieto produkty meniť, prípadne zmeniť ich bodové ohodnotenie.

•  Doba trvania vernostného programu je od 1. 5. 2013 - 30. 04. 2014. Organizátor vernostného
 programu si vyhradzuje právo meniť termín trvania vernostného programu. Účastníci programu budú
 o tejto zmene informovaní minimálne 1 mesiac vopred.

•  Požiadavku na darček (darčeky) je možné si uplatniť najneskôr do 31. 5. 2014. Po tomto termíne platí výlučne
 sortiment darčekov z vernostnej brožúry na rok 2014 ak nie je dané inak.

•  Darčeky, ktoré sú v tomto vernostnom programe zahrnuté, nie sú právne nárokovateľné. Usporiadateľ
 si vyhradzuje právo nahradiť deklarované darčeky predmetmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty
 a meniť podmienky odovzdávania darčekov v prípade, že usporiadateľovi predmety nebudú dodané tak,
 aby mohli byť účastníkom programu odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

•  Účastník vernostného programu svojou účasťou taktiež akceptuje podmienku, že usporiadateľ má právo
 kedykoľvek zmeniť pravidlá vernostného programu či program predčasne ukončiť a ďalej, že vo
 všetkých prípadných sporoch vzniknutých z tohto vernostného programu má usporiadateľ
 výhradné právo vykonať konečné rozhodnutie.
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PRAVIDLÁ:


