Vážení zákazníci,
dovolte, abychom Vás informovali o plánovaných změnách našeho věrnostního systému,
jehož jste členy.
Obchodní řetězec UNI HOBBY provozoval doposud své obchodní aktivity prostřednictvím
dvou společností, a to Global Stores, a.s. a UNI HOBBY, a.s. S platností od 1. 9. 2017 dochází
ke spojení obou společností v jednu, a to UNI HOBBY a.s. Pro Vás jako zákazníky se tedy
nic nezmění, a Vy budete moci i nadále nakupovat v našich prodejnách.
V souvislosti s touto změnou jsme však nuceni ukončit k 30. 9. 2017 zákaznický program
UNI HOBBY ve stávající podobě. Hlavním důvodem je souhlas se zpracováním osobních
údajů, který byl udělen společnosti Global Stores, a.s. v souvislosti se vznikem členství
v zákaznickém programu UNI HOBBY, ovšem nepřipouštěl výslovně možnost přechodu
souhlasu na právního nástupce.
Dalším, nikoli však bezprostředním důvodem je změna právní úpravy ochrany osobních
údajů. Nařízení Rady EU 2016/679, které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, stanovuje
odlišné podmínky mimo jiné i pro udílení souhlasu se zpracováním osobních údajů, než
jak je nyní stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Společnost UNI HOBBY má i nadále zájem poskytovat svým zákazníkům registrovaným
ve věrnostním systému výhody při nakupování. Proto těchto nutných legislativních změn
využije i ke zdokonalení a zvýšení atraktivity věrnostního systému, který bude do budoucna
poskytovat zákazníkům další zajímavé výhody.
Co tato změna znamená v praxi:
1. S platností k 30. 9. 2017 dochází k oficiálnímu ukončení věrnostního programu v současné
podobě.
2. Zákaznické karty a poskytování slev zůstávají využitelné a beze změny, až do
plánované výměny karet! Lze je tedy i nadále používat pro zvýhodněný nákup!!!
3. Nové věrnostní karty a jednoduchá přeregistrace pro stávající členy zákaznického
programu proběhne v průběhu prvních měsíců roku 2018, o čemž Vás budeme včas
informovat.
Podmínky nového věrnostního programu a další důležité informace budou včas zveřejněny
na webových stránkách www.unihobby.cz, jakož i na jednotlivých marketech.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu v UNI HOBBY!

UNI HOBBY, a.s.
V Praze dne 31. 8. 2017

