Staňte se členy Žabka klubu
a získejte ihned a zdarma
již aktivovanou věrnostní kartu.
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Pro členy Žabka klubu jsme snížili ceny u více než

položek základních potravin!

Vyplňte tento formulář a staňte se členem Žabka klubu
Jméno:*
Příjmení:*
Ulice:*
PSČ:*

Č.p.:*
Město:*
E-mail:

Datum narození:

.

Muž*

.

Žena*

Vzdělání:
Souhlas se zasíláním novinek*
Datum:

.

ANO
Podpis

.

Svým podpisem souhlasím s Všeobecnými podmínkami členství a principy věrnostního programu Žabka klub a se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu a za podmínek uvedených v registračním formuláři a v Zásadách ochrany osobních údajů členů věrnostního programu Žabka klub.
*Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. Změnu osobních údajů prosím oznamte na některé z prodejen Žabka uvedených na zadní straně letáku
nebo e-mailem na info@izabka.cz.

Vyplní prodejna:
Číslo prodejny:

Číslo karty:

Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) členů věrnostního programu Žabka klub (dále jen „Žabka klub“) upravují v souladu se Všeobecnými
podmínkami členství a principy věrnostního programu Žabka klub pravidla zpracování údajů zákazníků společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o., Vršovická
1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ: 046 21 611, DIČ: CZ04621611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250934
(dále jen „Žabka“) a členů Žabka klubu. Zpracovávány jsou údaje uvedené v přihlášce do Žabka klubu a údaje související s členstvím v Žabka klubu, zejména
údaje o nákupních zvyklostech a údaje o čerpání výhod Žabka klubu jeho členem (dále jen „Údaje“).
Údaje jsou poskytovány společnosti Žabka za účelem jejich zařazení do databáze Žabka klubu, účasti v Žabka klubu, zasílání marketingových nabídek
a sdělení týkajících se Žabka klubu anebo zboží a služeb společnosti Žabka, jejich smluvních partnerů a členů podnikatelského seskupení Tesco. Člen může
být kontaktován jakýmikoliv komunikačními prostředky.

Ceny jsou platné pouze pro členy Žabka klubu po předložení kartičky Žabka klub.

Akce platí do odvolání a pouze na těchto prodejnách:
Benešov: Malé náměstí 73 Červený Újezd: Unhošťská 196 Horoměřice: Hrdinů 4 Mníšek pod Brdy: Ke Škole 1388 Neveklov: Nám. Jana
Heřmana 102 Plzeň: Klatovská třída 1702/77 Praha: Čerchovská 1711/4, Chotutická 519/7, Kaprova 16/9, Karlovo náměstí 670/25, Karmelitská 299/24,
Klapkova 172/8, Maiselova 62/8, Mirotická 965/1, Náchodská 2819/155, Na Záhonech 1301/41, Nerudova 240/33, Nýřanská 568/2, Pohořelec 111/25,
Pštrossova 218/27, Seifertova 1527/16, Služská 1025/14, U Obecního dvora 793/2, Veronské nám. 598, Vřesová 678/7, Železná 548/1 Příbram: Pražská 147
Říčany: Černokostelecká 585/124 Šestajovice: Komenského 35/12 Třebotov: U rybníčku 272 Úvaly: Husova 29

Více informací o věrnostním programu naleznete na www.izabka.cz

Údaje a souhlas s jejich zpracováním jsou poskytovány dobrovolně a pouze na dobu účasti člena v Žabka klubu. Poskytnutí úplných a pravdivých údajů
požadovaných v přihlášce do Žabka klubu je podmínkou členství. V případě změny údajů je člen povinen tuto změnu bezodkladně oznámit společnosti
Žabka písemně do sídla společnosti Žabka. Souhlas se zpracováním údajů může být členem kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu se zpracováním
některého z údajů označených v přihlášce do Žabka klubu jako povinné zaniká členství v Žabka klubu. Údaje jsou zpracovávány výhradně společností Žabka.
Po dobu účasti v Žabka klubu má člen právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat společnost Žabka
o vysvětlení, odstranění závadného stavu, včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Člen Žabka klubu může svá práva uplatnit písemnou žádostí na výše uvedenou adresu společnosti Žabka. Údaje jsou zpracovávány a souhlas s jejich
zpracováním je udělován v souladu s Všeobecnými podmínkami členství a principy věrnostního programu Žabka klubu a v souladu s právními předpisy.

Vyplněný formulář odevzdejte na některé prodejně uvedené na www.izabka.cz v sekci Zákazník
/ Žabka klub. Ihned obdržíte kartu Žabka klubu a okamžitě můžete začít uplatňovat členské výhody.
Více informací na www.izabka.cz

