
Jméno a příjmení:

Adresa ( ulice a čp):

PSČ, město:

email:

telefon:

datum a podpis:

● Zapomněli jste si VIP kartu? Žádný problém! Sdělte své ID číslo a po ověření Vás obsloužíme

stejně, jako kdybyste měli kartu u sebe. Pokud si nepamatujete své klientské číslo, v takovém

případě si poradíme. :)

● Máte příliš mnoho věrnostních karet? Nemůžete najít svou klientskou kartu právě ve chvíli, kdy

jí potřebujete? Začněte používat aplikaci Stocard pro váš chytrý telefon. Nezapomeňte si do svého

portfolia zařadit i naši VIP kartu. Budete ji tak mít vždy po ruce. Aplikace nabízí číslo karty i ve

formě čárového kódu, ale ten u nás nevyužijete. Stačí nám nadiktovat Vaše ID číslo.

● Pro uplatnění slevy na prodejně TWINDIGO stačí při nákupu vždy předložit kartu při placení u

pokladny. Při nákupu na eshopu www.twindigo.cz kartu nepotřebujete. Po přihlášení do systému

se Vám budou automaticky zobrazovat ceny s Vaší VIP slevou.

● VIP karta je věrnostní program, který každý využívá k okamžité slevě 3% při placení nákupu.

Jedná se o dodatkovou slevu, tzn. lze uplatnit i na zboží v akci.

Údaje zákazníka:

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem se seznámil s

informacemi o členství ve věrnostním programu TWINDIGO na zadní straně přihlášky.

● Podepsáním a odevzdáním registračního formuláře na prodejně TWINDIGO vzniká členství ve

věrnostním programu  a zákazník okamžitě získává jsou VIP kartu.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

VYPLŇTE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

A ČERPEJTE SLEVU

PŘI KAŽDÉM NÁKUPU

TWINDIGO



 

I. Provozovatel 

 

 Provozovatelem Věrnostního programu TWINDIGO je podnikatel Zdeněk Prokop, se sídlem      

Okružní 2170, 470 01  Česká Lípa,  IČ 87412292, zapsaný v živnostenském rejstříku.  

 Podnikatel Zdeněk Prokop je provozovatelem e-shopu www.twindigo.cz a kamenného obchodu 

TWINDIGO, Sokolská 262/24, 470 01 Česká Lípa. 

 

II. Výhody členství 

 

 Přednostní informování o novinkách a probíhajících akcích na prodejně TWINDIGO a na e-shopu 

www.twindigo.cz 

 VIP karta a okamžitá sleva při placení nákupu na prodejně. 

 Při nákupu na eshopu www.twindigo.cz VIP kartu nepotřebujete. Po přihlášení do systému se Vám 

budou automaticky zobrazovat ceny s Vaší VIP slevou. 

 Pro držitele VIP karet budeme navíc vypisovat mimořádné slevy a prodejní akce. 

 Účast v zajímavých soutěžích o věcné ceny nebo dárkové poukazy. 

 S účastí ve Věrnostním programu není spojena jakákoliv poplatková povinnost. 

 

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 Předáním VIP karty TWINDIGO nebo registrací na www.twindigo.cz vyjadřuje člen Věrnostního 

programu souhlas s pravidly a podmínkami Věrnostního programu TWINDIGO a se zpracováním svých 

osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pro obchodní a 

marketingové účely zřizovatele. 

 Držitel VIP karty souhlasí s tím, že bude informován o akčních nabídkách a ostatních prodejních 

aktivitách jakýmkoliv komunikačním prostředkem (přednostně  emailem a formou SMS). 

 Zároveň člen Věrnostního programu TWINDIGO vyjadřuje souhlas s tím, aby jim uvedené údaje byly 

zpracovány prostřednictvím smluvních partnerů, které provozovatel zpracováním osobních údajů 

pověří. Správcem údajů je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů provozovatel. 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do doby odvolání tohoto 

souhlasu. 

 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Člen Věrnostního programu TWINDIGO má právo kdykoli 

svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění 

nebo zlikvidování. 

 Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit členy, kteří nebudou splňovat výše uvedené požadavky. 

 Členství zaniká z důvodu úmyslně uvedených nesprávných údajů, při zneužití výhod, které Věrnostní 

program poskytuje, nebo na žádost člena. 

 Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé zpožděným oznámením nebo neoznámením změny 

osobních údajů majitele VIP karty TWINDIGO. 
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