Podmínky členství v KLUBU POSÁDEK CAT
společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
1. Účel KPC
1.1 KLUB POSÁDEK CAT („KPC“) je zájmový a věrnostní program sdružující příznivce, strojníky, majitele a provozovatele stavebních
strojů značky Cat. Program je provozovaný společností Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., IČO 186 27 226, se sídlem Modletice, Lipová 72,
okres Praha-východ, PSČ 251 70, sp. zn. C 2346 vedená Městským soudem v Praze („Společnost“).
1.2 Účelem KPC je zajistit, aby se strojníci a uživatelé strojů Cat mohli setkávat na různých akcích, kde mají možnost podělit se o své
zkušenosti s produkty dodávanými nebo sepisovanými Společností a hledat řešení pracovních a technických situací s ostatními členy KPC.
Účelem KPC je dále umožnit Společnosti cíleně oslovovat členy KPC s nabídkami výrobků a služeb svých nebo partnerů programu KPC
a provádět marketingové akce a průzkumy.
1.3 Seznam partnerů KPC je uveden na internetových stránkách www.p-z.cz.
2. Členství
2.1 Členem KPC se mohou stát fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům, které jsou držiteli platného strojnického průkazu.
Každá fyzická osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné.
2.2 Členem KPC se nemůže stát právnická osoba.
2.3 Pro vznik členství v KPC je nutno pravdivě vyplnit povinné údaje ve formuláři a souhlasit s podmínkami členství a se zpracováním
a ochranou osobních údajů. Společnost je oprávněna i bez udání důvodu přihlášku k členství odmítnout.
2.4 Bude-li přihláška Společností přijata, obdrží člen kartu KPC do 60 pracovních dní ode dne odevzdání vyplněné přihlášky nebo odeslání
přihlášky prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, bude-li přihláška podepsána
uznávaným elektronickým podpisem. Vyplněním a podepsáním přihlášky člen KPC souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se
s nimi seznámil. Členská karta zůstává vlastnictvím Společnosti.
2.5 Člen KPC je povinen v pátém roce svého členství potvrdit platnost svých osobních údajů, a to sám anebo na základě výzvy
Společnosti.
2.6 Členem KPC se automaticky stává osoba, která do data těchto podmínek souhlasila s členstvím v Klubu posádek Cat, který je právním
předchůdcem KPC a který účinností těchto podmínek zaniká. Podmínkou účinnosti přechodu členství je vyplnění kontaktního formuláře na
internetových stránkách www.p-z.cz nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy ze strany Společnosti.
3. Práva a povinnosti člena
3.1 Členství v KPC a získání členské karty není podmíněno nákupem zboží nebo služeb u Společnosti. Člen KPC může v rámci přihlášky
nebo kdykoliv poté zasláním žádosti e-mailem na adresu KPC@p-z.cz výslovně odmítnout, aby mu byly zasílány nabídky produktů
a služeb anebo byl oslovován pro marketingové průzkumy.
3.2 Zákazník může členské výhody KPC využívat ihned po úspěšné registraci. Člen KPC se členskou kartou prokazuje ve všech
provozovnách Společnosti a u partnerů Společnosti při čerpání výhod spojených s členstvím. Při ztrátě, odcizení či poškození originální
karty může člen požádat o náhradní kartu zasláním žádosti e-mailem na adresu KPC@p-z.cz.
3.3 Člen KPC je povinen co nejdříve informovat Společnost o každé změně svých osobních údajů uvedených v přihlášce. V případě, že
tuto povinnost nesplní, Společnost nenese odpovědnost za případná zpoždění nebo nedostatky způsobené neprovedením včasné
aktualizace osobních údajů člena KPC.
3.4 Člen KPC má právo účastnit se veškerých marketingových nebo jiných akcí Společnosti, které budou na internetových stránkách
www.p-z.cz umístěny v sekci Soutěže či Členství. Podmínky konkrétní akce budou vždy určovat předmět akce a podmínky účasti. Účast
v akci či obdržení plnění ze strany Společnosti mohou být podmíněny vyjádřením zvláštního souhlasu se zveřejněním informace o účasti
člena nebo se zveřejněním jména a příjmení ve spojení s plněním, které člen od Společnosti nebo třetí osoby obdržel.
4. Zánik členství
4.1 Člen KPC je oprávněn kdykoliv ukončit své členství, a to na základě písemné výpovědi členství, kterou podepíše a zašle spolu
s členskou kartou KPC na adresu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Modletice, Lipová 72, PSČ 251 70. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná
běžet dnem následujícím po doručení výpovědi a vrácení karty.
4.2 Společnost může členství v KPC kdykoli ukončit i bez udání důvodu doručením výpovědi členovi. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná
běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.
4.3 Společnost je oprávněna ukončit členství s okamžitou účinností v případě, kdy člen KPC svým jednáním v rozporu s dobrými mravy
poškozuje dobré jméno Společnosti nebo KPC.
4.4 Společnost je oprávněná ukončit členství, pokud (i) člen po dobu pěti let ode dne registrace nezaslal změnu svých osobních údajů
anebo (ii) v pátém roce svého členství nepotvrdil aktuálnost svých údajů ani po opakované výzvě ze strany Společnosti.
5. Osobní údaje
5.1 V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, člen souhlasí se shromažďováním, uchováním
a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci, tj. Společnosti, na přihlášce pro účel stanovený níže. Tento souhlas žadatel uděluje
pro všechny údaje poskytnuté Společnosti po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Člen prohlašuje, že si je vědom svých práv
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny osobní údaje shromažďovány a zpracovávány
výhradně pro (i) zařazení do databáze věrnostního a zájmového programu KPC, (ii) účast ve věrnostním a zájmového programu KPC
v souladu se všeobecnými podmínkami členství, (iii) zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných Společností nebo jejími
obchodními partnery a (iv) účely marketingových a PR účelů Společnosti, a to na dobu 5 let. Sumarizované údaje mohou být použity
Společností pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti.
5.3 Člen prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje byly poskytovány třetím stranám, tj. subjektům spolupracujícím se Společností na
věrnostním a zájmovém programu KPC, jako jsou společnosti skupiny Zeppelin, reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské
společnosti a podobně. Seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, je uveden na stránkách www.p-z.cz v sekci
Osobní údaje.
5.4 Společnost jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu
a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají
osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
pracovního poměru nebo prací.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v tomto
článku. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát
svým konáním nebo opomenutím zmařil doručení písemnosti. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti
odmítl.
6.2 Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná těmito podmínkami budou provedena písemně, není-li uvedeno
jinak, a musí být doručena. Je-li to výslovně umožněno v těchto podmínkách, lze vzájemnou komunikaci dle této Smlouvy uskutečnit
i prostřednictvím e-mailu.
6.3 Člen doručuje veškeré písemnosti Společnosti na adresu jejího sídla či na její e-mailovou adresu KPC@p-z.cz. Společnost doručuje
členovi písemnosti (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem adresovaným Společnosti nebo (iv) e-mailem na
adresu uvedenou při registraci či později členem písemně oznámenou.
6.4 Společnost je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství v KPC. Nové podmínky nabývají účinnosti vůči členovi po uplynutí lhůty
14 dnů od zveřejnění změn těchto podmínek nebo nových podmínek na internetových stránkách www.p-z.cz. Pokud člen během této
lhůty nevypoví členství a nedoručí Společnosti kartu, platí, že změnu podmínek akceptuje a zavazuje se změněné podmínky dodržovat.
O tomto Společnost informuje zákazníka v oznámení o změně podmínek na internetových stránkách www.p-z.cz.
6.5 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit zájmový a věrnostní program KPC.
6.6 Na právní vztahy související s členstvím se uplatní české právo. Všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s těmito
podmínkami nebo se členstvím člena KPC, budou řešeny věcně příslušným soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla
Společnosti ke dni podání žaloby.

