Všeobecná pravidla Gemini klubu
Gemini klub (dále jen klub) je program pro zákazníky společnosti Gemini oční optika a Gemini oční klinika, se sídlem v ulici U Gemini
360, 760 01 Zlín (dále jen Gemini). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společností
Gemini. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle.
Členství v Gemini klubu
Členem programu se může stát fyzická osoba starší 15-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito
Všeobecnými pravidly zákaznického programu Gemini klub (dále jen „Všeobecná pravidla“). Členem programu se může stát právnická
osoba (např. obchodní společnost). Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu Gemini klub
a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem
dědického práva.
Řádným členem v zákaznickém programu Gemini klub se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý
zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do zákaznického programu Gemini klub, vysloví souhlas se zpracováním svých
osobních údajů. Vyplněním a podepsáním zákazník souhlasí s podmínkami členství v zákaznickém programu Gemini klub a prohlašuje tím,
že se seznámil s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu Gemini klub. Registrací zákazníka na základě jeho přihlášky vzniká
zákazníkovi členství v programu.
Podmínky nutné pro vstup do Gemini klubu.
1. Zaregistrovat se v kterékoliv pobočce oční optiky Gemini.
2. Udělením souhlasu s registrací a poskytnutím slevy na nákup vybraného sortimentu na https://eshop.geminioptika.cz/
Výhody získané v zákaznickém programu Gemini klubu
Každý člen programu je oprávněn čerpat tyto výhody a slevy.
Při zakoupení kompletních brýlí (obruba +dvě skla) na prodejnách Gemini oční optika, získává zákazník 40% slevu na obrubu.
35 % slevu na zakoupení slunečních brýlí v síti očních optik Gemini nebo na e-shopu (na https://eshop.geminioptika.cz/).
20 % slevu na multifokální čočky zakoupených v síti očních optik Gemini.
Nákup vybraného zboží za speciální ceny. Toto zboží je vždy označeno klubovou značkou a je na něm uvedena cena standartní a cena
klubová.
Měření zraku zdarma na prodejnách Gemini oční optika
Základní servis brýlí zdarma (čištění brýlí ultrazvukem, anatomické přizpůsobení brýlí, srovnání brýlí, úprava sedýlek, nasazení vypadlého
skla, drobná retuš poškrábané barvy, ostatní opravy bez použití náhradních dílu.)
5% sleva na vybrané a nezlevněné zákroky v Gemini oční klinice, které nejsou hrazeny pojišťovnou. Tuto slevu nelze sčítat s jinými slevami a
akcemi. Pro uplatnění slevy je nutné se prokázat členstvím v Gemini klubu (předložením registračního emailu).
Podmínky slev: Jednotlivé slevy se nedají sčítat a sleva platí pouze v případě zakoupení kompletních brýlí.
Zánik členství v zákaznickém programu Gemini klub
Členství v zákaznickém programu Gemini klub automaticky zaniká z těchto důvodů:
1. člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce
2. člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další
prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla zákaznického programu
Gemini klub
3. doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováváním osobních údajů
4.
ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí Gemini oční optika s. r. o.
Ze stejných důvodů může Gemini oční optika s. r. o. rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve
získaných výhod spojených se členstvím v programu.
Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle bodu 1 až 4 ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím
v programu, současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu.
Členství v programu dále zaniká:
1. písemnou výpovědí Gemini oční optika s. r. o. z libovolného důvodu či bez udání důvodu
2. písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu
V případě zániku členství výpovědí dle bodu 1) a 2) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední
aktualizace člena programu) nebo Gemini oční optika, U Gemini 360, 760 01 Zlín.
Gemini oční optika s. r. o. je oprávněna kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových
stránkách geminioptika.cz, nebo jiným vhodným oznámením.
Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena
v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu.
Ochrana osobních údajů členů zákaznického programu Gemini klub
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („Nařízení GDPR“)
A) Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:
1.

2.

3.

Za účelem jednání o poskytnutí vhodných služeb optiky a souvisejících opatřeních
a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
b) typ korekční pomůcky či jiných potíží
Zpracování bude prováděno po dobu trvání členství v Gemini klub
Za účelem zasílání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení
a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
b) typ korekční pomůcky či jiných potíží
Zpracování bude prováděno po dobu trvání členství v Gemini klub
Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání

4.

5.

b) typ korekční pomůcky či jiných potíží
Zpracování bude prováděno po dobu trvání členství v Gemini klub
Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
a) technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb
b) cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování
návštěvníků webu (služba Google Analytics)
c) reklamní cookies společností (zpracovatelů) Google Inc. a Seznam.cz v systémech Google Adwords a Sklik
Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při
neaktivních cookies omezená
Za účelem ochrany Vašeho bezpečí a ochrany majetku
a) Obrazový záznam kamerového systému
b) Zvukový záznam
Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů

B) Za zpracování údajů má odpovědnost následující subjekt (správce):
GEMINI oční optika s.r.o., U Gemini 360, 760 01 Zlín
– kontaktní osoba: Jan Zemina, jan.zemina@geminioptika.cz
C) Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé) :
– Externí dodavatel informačního systému, Externí dodavatele technické podpory
D) V případě, že bude některá z poskytovaných služeb a výkonů realizována prostřednictvím ekonomicky spjatých společností jakožto
specializovaným subjektem, mohou být shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu.
E) Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva:
a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení
byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením
F) Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce
Závěrečná ustanovení
1. Společnost Gemini oční optika s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla zákaznického programu
Gemini klub, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové
programu budou o těchto změnách informování na prodejnách a na internetových stránkách geminioptika.cz. Tyto
změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách geminioptika.cz.
2. Tato Všeobecná pravidla zákaznického programu Gemini klub vydala společnost Gemini oční optika s.r.o. jako
závazná pravidla pro provozování zákaznického programu Gemini klub výlučně na území České republiky
v prodejnách Gemini oční optika pro členy zákaznického programu, kteří jsou registrováni v České republice.
3. Kontaktní adresa: Gemini oční optika U Gemini 360 76001 Zlín
4. Všeobecná pravidla zákaznického programu Gemini klub platí od: 17. 10. 2022
5. Vydáním těchto Všeobecných pravidel se ruší platnost předchozích Všeobecných pravidel vydaných před 20. 02.
2019, zejména pravidel spojených s přihlášením do Gemini klubu.

