PRAVIDLÁ SERVISU SIZEERCLUB
§1
Všeobecné ustanovenia
Pravidlá sa týkajú služieb poskytovaných elektronickou cestou prostredníctvom Internetovej stránky,
ktorá sa nachádza na adrese: http://sizeerclub.com/, (ďalej ako „Servis”), prevádzkovaných
spoločnosťou Marketing Investment Group S.A. so sídlom v Krakove (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw.
1, zápis v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Obvodným súdom pre Krakov,
v meste Krakov, XI Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000521685,
NIP: 675-11-87-580, IČO: 351469736 zastúpenou jej dcérskou spoločnosťou MARKETING
INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 47652454,
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96891/B.
MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO:
47652454, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96891/B je
ďalej v súvislosti s akýmikoľvek právami a povinnosťami Účastníkov označovaný ako Organizátor.

§2
Definície pojmov
Pravidlá obsahujú nasledovné pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom, ktoré majú nasledovný
význam:
a. Servis – doplnkové služby k Programu SizeerClub špecifikované v § 3 týchto Pravidiel
poskytované Účastníkom po dobu ich účasti v Programe SizeerClub;
b. Program SizeerClub – vernostný program Organizátora, ktorý je realizovaný v súlade
s podmienkami opísanými v samostatných Pravidlách Programu SizeerClub;
c. Účastník – každá osoba, ktorá sa zúčastňuje vernostného programu SizeerClub;
d. Užívateľ – Účastník, ktorý používa Servis;
e. Formulár – je prihlasovací formulár podľa vzoru určeného Organizátorom, ktorý je odovzdaný
za účelom účasti v Programe. V zmysle tohto Poriadku sa Formulár vyplnený a podpísaný
fyzickou osobou považuje za žiadosť o účasť v Programe SizeerClub;
f. Karta SizeerClub – je karta (s kľúčenkou) určená na identifikáciu Účtu Účastníka, ktorú vydá
Organizátor Účastníkovi v súlade s Pravidlami Programu SizeerClub a ktorá je viazaná na
konkrétnu osobu a označená číslom uvedeným na karte (čiarovým kódom);
g. Číslo Karty SizeerClub – číslo uvedené na karte (čiarový kód), určené na identifikáciu Účtu
Účastníka;
h. Účet Účastníka – je účet vytvorený v zmysle Pravidiel Programu SizeerClub s použitím
osobných údajov (meno a priezvisko) Účastníka. K Účtu Účastníka je Účastníkovi vydaná Karta
SizeerClub. Účet Účastníka zahŕňa najmä detaily o všetkých nákupoch Účastníka
uskutočnených s použitím Karty SizeerClub, ako aj výšku a platnosť poskytnutej Zľavy;
i. Zľava – je zľava udelená Účastníkovi (po predložení svojej Karty SizeerClub) v súlade
s Pravidlami Programu SizeerClub za každý jednotlivý nákup produktov (preukázaný
potvrdením o platbe) v hodnote nie menšej ako 50 EUR (suma uvedená na potvrdení o platbe
po odpočítaní akýchkoľvek uplatniteľných zliav);
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Pravidlá Programu SizeerClub – pravidlá vernostného programu SizeerClub, ktoré ustanovujú
podmienky účasti v tomto programe a princípy jeho fungovania, ktoré sú dostupné v Servise,
kamenných obchodoch Sizeer a v sídle Organizátora;
Stav účtu – je výška zliav vyplývajúca z Účtu Účastníka;
Osobné údaje – sú osobné informácie vzťahujúce sa na Účastníka, prostredníctvom ktorých
môže byť Účastník priamo alebo nepriamo identifikovaný;
Databáza – je základný súbor Osobných údajov Účastníkov, získaných pri prihlasovaní sa do
Programu, správcom ktorých (v zmysle prevádzkovateľa podľa Zákona) je Organizátor.
Osobné údaje budú spracúvané Organizátorom a/alebo fyzickou alebo právnickou osobou
poverenou Organizátorom v súlade s § 8 Zákona v rozsahu súhlasu udeleného Účastníkom vo
Formulári;
Zákon – znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov;
Pravidlá –tieto Pravidlá.
§3
Druhy a rozsah poskytovaných služieb v rámci Servisu
Servis je pripravený pre zákazníkov Organizátora, ktorí sa zúčastňujú Programu SizeerClub
v súlade s Pravidlami Programu SizeerClub – t.j. pre Účastníkov ako doplnkové služby
k Programu SizeerClub špecifikované v bode 3) tohto článku. Podmienkou začatia
poskytovania Servisu a využívania Servisu je účasť Účastníka v Programe SizeerClub.
Na využívanie funkcií dostupných v Servise je nevyhnutné prihlásenie sa Užívateľa na svoj
Účet Účastníka a to zadaním čísla Karty SizeerClub a telefónneho čísla, ktoré uviedol vo
Formulári počas prihlásenia sa do Programu SizeerClub.
Správne prihlásení Účastníci môžu prostredníctvom Servisu získať detaily o všetkých
nákupoch uskutočnených s použitím Karty SizeerClub, ako aj informácie o výške a platnosti
poskytnutej Zľavy.
Užívateľ je oprávnený využívať Servis po dobu trvania jeho účasti v Programe SizeerClub;
podmienky vzniku a ukončenia využívania Servisu sa spravujú ustanoveniami o vzniku
a ukončení účasti Užívateľa v Programe SizeerClub v súlade s Pravidlami Programu
SizeerClub.

§4
Podmienky využívania Servisu
1) Využitie Servisu je možné s použitím technického vybavenia, ktoré splňa nasledovné:
a) prehliadač Internet Explorer vo verzii 8.0 alebo 7.0 a novší so zapnutým obsluhovaním
ActiveX, JavaScript, cookies, alebo
b) prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 3.0 alebo novší so zapnutým obsluhovaním appletov
Java, JavaScript a cookies, alebo
c) prehliadač Google Chrome vo verzii 21.0 alebo novší so zapnutým obsluhovaním
appletov Java, JavaScript a cookies,
d) minimálne rozlíšenie obrazovky 1280×720 pixelov.
2) Na zaistenie bezpečnosti Užívateľov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Servisu,
prijíma Organizátor technické a organizačné opatrenia podľa prípadného stupňa ohrozenia
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bezpečnosti poskytovaných služieb, obzvlášť tie opatrenia, ktoré slúžia na znemožnenie
získania a zmenu osobných údajov neoprávnenými osobami.
Užívateľ, ktorý využíva služby Servisu, sa zaväzuje najmä:
a) dodržiavať právne predpisy a nepridávať akýkoľvek obsah, ktorým by boli porušené
právne predpisy a/alebo akékoľvek práva Organizátora alebo tretích osôb;
b) využívať služby Servisu spôsobom, ktorý nebude narušovať jeho fungovanie,
predovšetkým použitím vhodného softvéru alebo zariadenia;
c) využívať služby Servisu spôsobom, ktorý nebude záťažou pre iných Užívateľov a pre
Organizátora;
d) neumožniť využívanie Servisu tretím osobám prostredníctvom Účtu Účastníka.
Organizátor prijme opatrenia, ktoré budú zabezpečovať plnú funkčnosť Servisu.
Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Užívateľovi porušením povinností
Užívateľa, nevhodným alebo neoprávneným využitím Servisu Užívateľom a/alebo tretími
osobami.
Užívateľ je povinný informovať Organizátora o všetkých chybách vo funkčnosti Servisu.
Všetky reklamácie, ktoré sa týkajú prevádzky Servisu, môže Užívateľ nahlásiť písomne na
korešpondenčnú adresu: MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., Michalská 7,
811 01 Bratislava alebo na emailovú adresu: obchod@sizeer.com. Pri reklamácii je Užívateľ
povinný uviesť meno a priezvisko, korešpondenčnú či mailovú adresu, a tiež druh a dátum
chyby vo fungovaní Servisu.
Organizátor preverí všetky reklamácie podľa tohto článku v lehote do 14 dní od ich obdržania
a bude informovať Užívateľa o ich vybavení na adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii.
§5
Podmienky ochrany osobných údajov
Organizátor spracúva Osobné údaje Účastníka v súlade so Zákonom. Účastník je povinný sa
riadne oboznámiť so svojimi právami a podmienkami súhlasu so spracovaním Osobných
údajov pred jeho udelením.
Účastník dobrovoľne poskytuje svoje Osobné údaje Organizátorovi a iným osobám uvedeným
vo Formulári v súvislosti so svojou účasťou v Programe. Súhlas sa vzťahuje na Osobné údaje
uvedené vo Formulári alebo v iných vyhláseniach odovzdaných Organizátorovi. Účastník má
právo prístupu k svojím Osobným údajom a žiadať o ich aktualizáciu alebo zmenu ako aj má
ďalšie práva podľa § 28 Zákona.
Osobné údaje sú zadávané do Databázy.
Účastník bezodkladne oznámi Organizátorovi akúkoľvek zmenu svojich Osobných údajov
a v prípade porušenia tejto povinnosti znáša príslušné následky.
Ochranu osobných údajov, ochranu proti neoprávnenému prístupu tretích osôb a ďalšie
možnosti straty alebo zničenia Osobných údajov zabezpečuje Organizátor prostredníctvom
technických a organizačných ochranných prostriedkov.
Ak sa Účastník kedykoľvek počas svojej účasti v Programe SizeerClub rozhodne odvolať svoj
súhlas so spracovaním osobných údajov, v takom prípade takáto absencia súhlasu so
spracovaním Osobných údajov znamená zánik účasti v Programe SizeerClub momentom
odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov. Účet Účastníka vrátane prístupu k
Servisu, platnosť Karty SizeerClub a Zľavy budú následne ukončené. Účastníkovi, ktorý odvolá
svoj súhlas s prijímaním správ od Organizátora prostredníctvom e-mailu alebo SMS/USSD,
členstvo v Programe SizeerClub automaticky nezanikne.

7) Účastník môže uviesť korešpondenčnú adresu iba v rámci územia Slovenskej republiky.

§6
Záverečné ustanovenia
1) Pre prípady, ktoré tieto Pravidlá neupravujú, platia všeobecne záväzné platné a účinné
právne predpisy Slovenskej republiky.
2) Organizátor si vyhradzuje možnosť pozmeniť zo závažných dôvodov tieto Pravidlá. K
závažným dôvodom patria najmä zmeny všeobecne záväzných platných právnych predpisov,
organizačné zmeny na strane Organizátora, rozšírenie služieb poskytovaných Organizátorom,
nemožnosť pokračovať v poskytovaní služieb Organizátorom za doterajších podmienok.
Organizátor bude informovať Užívateľov o novom obsahu Pravidiel elektronicky (na emailovú
adresu uvedenú na Účte Účastníka), najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti nových
Pravidiel. Ak nebude Užívateľ súhlasiť s obsahom nových Pravidiel, má právo odstúpiť od
Servisu zrušením svojho Účtu prehlásením o odstránení Účtu Účastníka zaslaným písomne na
korešpondenčnú adresu: MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o., Michalská 7,
811 01 Bratislava alebo na emailovú adresu: obchod@sizeer.com najneskôr do dňa účinnosti
zmeny.

Tieto pravidlá sú platné od 21.10.2015

