Pravidla věrnostního programu Zátiší Club

1.

Úvodní ustanovení

Zátiší Club (dále také jen „program“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti Zátiší
Catering Group, a.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 1526957 (dále
jen „ Zátiší Group”), která je provozovatelem sítě restaurací (dále jen „restaurace Zátiší
Group“) a internetových stránek www.zatisigroup.cz a internetových stránek jednotlivých
restaurací Zátiší Group. Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod
pro stálé zákazníky společnosti Zátiší Group. Zákazníci se stávají členy programu na základě
své svobodné vůle, kterou vyjadřují vyplněním a potvrzením tištěné nebo on-line přihlášky,
případně jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

2.

Vznik členství v Zátiší Clubu

Členem programu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční
adresou na území České republiky, která zcela a řádně vyplní tištěnou přihlášku do Zátiší
Clubu nebo on-line registrační formulář a která vysloví souhlas s Pravidly věrnostního
programu Zátiší Club a vyjádří svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem
zařazení do databáze zákazníků zřízené a spravované společností Zátiší Group, jakožto
správcem těchto osobních údajů.

Po vyplnění tištěné přihlášky nebo on-line registračního formuláře do Zátiší Clubu je
zákazníkovi (dále jen „členu programu“) založen jeho zákaznický účet.

Přihlášku do Zátiší Clubu je možné na požádání získat v každé restauraci Zátiší. On-line
registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře na internetových
stránkách http://www.zatisigroup.cz/zatisi-club/#club-partnership

Člen programu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně.
Člen programu je povinen při registraci do Zátiší Clubu a při aktualizaci údajů uvádět
pravdivé údaje.

Členství v Zátiší Clubu je nepřevoditelné.
3.

Benefity pro členy Zátiší Clubu

Členové programu získávají různé benefity plynoucí z jejich členství v programu. Aktuální
seznam benefitů je uveden na internetových stránkách http://www.zatisigroup.cz/zatisi-club/

Podmínkou pro uplatnění jakýchkoliv benefitů v konkrétní restauraci Zátiší Group je
předchozí písemná, telefonická nebo potvrzená internetová rezervace.

Společnost Zátiší si dále vyhrazuje právo v případě podezření na zneužití benefitů Zátiší
Clubu omezit další uplatňování benefitů konkrétnímu zákazníkovi.

Odvoláním Souhlasu se zpracováním osobních údajů zaniká členství člena programu v Zátiší
Clubu.

4.

Zánik členství v Zátiší Clubu

Členství v Zátiší programu zaniká, pokud:
a)

člen programu poskytl nesprávné údaje v přihlášce;

b)

člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje, nebo se dopustil jiného

jednání v rozporu s Pravidly věrnostního programu Zátiší Club;
c)

na žádost člena programu;

d)

člen programu odvolá Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dojde k zániku

tohoto Souhlasu jiným způsobem.
e)

z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena

programu).

O zániku členství v Zátiší Clubu bude člen programu písemně informován (e-mailem nebo
dopisem) – vyjma případu zániku členství z důvodu, kdy člen programu poskytl nesprávné
údaje v přihlášce.

5. Závěrečná ustanovení
Veškeré benefity a odměny v rámci Zátiší Clubu, tj. zejména bonusy, slevy, prémie a další
odměny, nejsou právně vymahatelné. Společnost Zátiší Group si vyhrazuje právo kdykoli
změnit Pravidla věrnostního programu Zátiší Club. Členové Zátiší Clubu budou o těchto
změnách informováni na internetových stránkách www.zatisigroup.cz.
Společnost Zátiší Group je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či
jinak užít obrazové a zvukové záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci Zátiší Clubu,
jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad.

Společnost Zátiší group si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost Zátiší Clubu. Datum

ukončení činnosti programu bude oznámeno v restauracích Zátiší Group a na internetových
stránkách www.zatisigroup.cz.

Aktuální znění Pravidel věrnostního programu Zátiší Club je dostupné na internetových
stránkách www.zatisigroup.cz a je k dispozici k nahlédnutí v restauracích Zátiší Group.

Tato Pravidla věrnostního programu Zátiší Club v plném rozsahu nahrazují veškerá předchozí
pravidla vztahující se k Zátiší Clubu. Tato Pravidla věrnostního programu Zátiší Club nahrazují
též pravidla uvedená na přihlášce člena do Zátiší Clubu, která byla registrovaná před datem
účinnosti těchto Pravidel.

Tato Pravidla věrnostního programu Zátiší Club jsou platná a účinná od 01. 09. 2018.
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