Všeobecné podmienky vernostného programu „BestDrive Klub“
1. Vernostný program – „BestDrive Klub“
Vernostný program „BestDrive Klub“ je dlhodobý program, ktorý spoločnosť ContiTrade
Slovakia s.r.o. prináša zákazníkom obchodnej siete BestDrive, ktorej je prevádzkovateľom. Cieľom
programu je zvýšenie kvality a komfortu v oblasti predaja produktov a poskytovania služieb.
2. Členstvo vo vernostnom programe „BestDrive Klub“
Členstvo vo vernostnom programe vzniká poskytnutím osobných údajov zákazníka a následným
zaregistrovaním sa prostredníctvom ONLINE formuláru alebo prostredníctvom predajného personálu v
niektorom z predajných miest obchodnej siete BestDrive pri nákupe tovarov alebo služieb. Členom
vernostného programu sa môže stať len fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v
Slovenskej republike, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a splnila podmienky vyplývajúce zo Všeobecných
obchodných podmienok vernostného programu „BestDrive Klub“.
Členstvo v programe „BestDrive Klub“ je bezplatné. Vypísaním a podpísaním registračného
formulára alebo súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami programu „BestDrive Klub“,
registrujúci sa zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami programu „BestDrive
Klub“, ktoré sú k dispozícii na www.bestdrive.sk a na všetkých predajných miestach siete BestDrive.
Výhody programu „BestDrive Klub“ môže zákazník využiť už pri svojom prvom nákupe. Vernostný
program „BestDrive Klub“ platí na všetkých predajných miestach obchodnej siete BestDrive.
3. Uplatnenie benefitov pre členov “BestDrive Klubu”
Zákazník je oprávnený čerpať výhody vernostného programu ako sú zľavy na tovar a služby,
doživotná záruka na pneumatiky a výhody v rámci kampaní siete BestDrive, pokiaľ trvá jeho členstvo
vo vernostnom programe a zákazník sa ho nerozhodne ukončiť.

4. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť ContiTrade Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ programu “BestDrive Klubu” úplne
rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie do tohto programu a
pri spracovaní osobných údajov sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov
dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje
zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. ContiTrade Slovakia s.r.o. má
právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely len s vašim výslovným
súhlasom. ContiTrade Slovakia, s.r.o. sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani
nesprístupní tretím stranám s výnimkou tých spoločností, zabezpečujúcich činnosti nevyhnutné pre
zabalenie a doručenie listových zásielok, prípadne iných marketingových materiálov. Zoznam týchto
spoločností je uvedený nižšie.
Člen programu “BestDrive Klub” sa zaväzuje oznámiť zmenu osobných údajov bezodkladne, a to
priamo na ktoromkoľvek predajnom mieste obchodnej siete BestDrive. Zmenu je možné oznámiť aj na
adresu: ContiTrade Slovakia s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov. Odvolať súhlas so
spracovávaním osobných údajov je možné len písomne, a to zaslaním odvolania na
lucia.barancikova@bestdrive.sk alebo na adresu ContiTrade Slovakia s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01
Púchov, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom. Plné
znenie súhlasov so spracovaním osobných údajov sa nachádza v rámci Registračného formulára
BestDrive.
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Zoznam spoločností, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:
Beel s.r.o., 1. mája 1264/9, 020 01 Púchov
RNDr. Branislav Lipták, Záhradná 140, 018 63 Ladce
Lemon Lion s.r.o., 1. mája 1264/9, 020 01 Púchov
VISIBILITY s.r.o., Pánska 14, 811 01 Bratislava
Henrietta - direct marketing s.r.o., Dvojkrížna 20, 821 06 Bratislava 214
EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
– spoločnosti zabezpečujúce balenie a distribúciu listových zásielok a iných marketingových
materiálov, zasielanie sms, spracovanie a vyhodnocovanie údajov vo vernostnom programe.
5. Záverečné ustanovenia
Člen programu “BestDrive Klub” môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním žiadosti
o zrušenie členstva na adresu: ContiTrade Slovakia, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov alebo
zaslaním e-mailu na lucia.barancikova@bestdrive.sk.
Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť členstvo v programe, ak člen porušil
všeobecné obchodné podmienky tohto programu.
Spoločnosť ContiTrade Slovakia, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky členstva v
programe “BestDrive Klub”. Nové podmienky platia dňom, keď sú zverejnené na predajných
miestach siete BestDrive, a na internetových stránkach www.bestdrive.sk. Spoločnosť ContiTrade
Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek ukončiť.

BestDrive | Terézie Vansovej 1054 | Púchov, 020 01 | Slovakia |www.bestdrive.sk | Centrálna adresa: Púchov | Okresný súd Trenčín, oddiel Sro,
vložka 14748/R | IČO: 36 336 556, DIČ: SK2021867705 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia| BIC / SWIFT: UNCRSKBX | IBAN: SK78 1111 000000 662357 6003
Otázky a pripomienky zasielať na Marketingové oddelenie: Mgr. Lucia Barančíková, lucia.barancikova@pneubox.sk

