Súhlas so spracovaným mojich osobných údajov
Kliknutím súhlasnej ikony týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne udeľujem
svoj súhlas spoločnosti L.M.I. Gastro spol. s r. o., so sídlom na adrese Ludvíka
Svobodu 4742/1A. 05801 Poprad, zapísanou v obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 30151/P (ďalej ako „L.M.I.Gastro “) na
spracúvanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom žiadosti v
rozsahu najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a
kontaktné údaje ako sú uvedené v registračnom formulári (ďalej len ako „osobné
údaje“).
Tento
súhlas
udeľujem
na
dobu
neurčitú.
Účelom spracovania osobných údajov je členstvo v programe Hodovník a ponuka
tovarov, služieb a iných aktivít spoločnosti L.M.I. Gastro ich zdokonaľovanie,
zisťovanie spokojnosti zákazníkov. Toto sa môže uskutočniť prostredníctvom
emailu.
Súčasne v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení udeľujem súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a
to
za
účelom
priameho
marketingu.
Tieto vyššie uvedené súhlasy možno kedykoľvek písomne odvolať a zrušiť
zasielanie ponúk, noviniek a informácii o spoločnosti L.M.I. Gastro spol. s r.o. .
Všetky práva dotknutej osoby v súlade s § 28 Zákona o ochrane osobných údajov
sú zachované.

Všeobecné obchodné podmienky
I. Všeobecné ustanovenie
Vernostný produkt Karta Hodovníka je súčasťou vernostného programu
Hodovník spoločnosti L.M.I. Gastro spol. s r.o. a je určený zákazníkom
pivárne & reštaurácie Hodovňa (Ul. 1. mája 5 , 05801 Poprad).
II. Vernostná Karta Hodovníka a jej výhody a podmienky využitia
Karta Hodovníka Vám zabezpečí denné menu za zvýhodnenú cenu 3,70€.
Zároveň s Vašou vernostnou kartou môžete získať 5% z každého nákupu
jedla a nápojov v pivárni & reštaurácií Hodovňa (mimo denného menu).
Týchto 5% tvorí istý kredit, ktorý je neustále akumulovaný na Vaše konto
vedené u nás. Naakumulovaný kredit môžete následne využiť pri ďalšom
platení alebo môžete kredit zbierať a využiť ho ako jednorazovú platbu.
III. Ako získať Kartu Hodovníka
Vernostná Karta Hodovníka (ďalej len karta) je karta, ktorá bude po
vyplnení žiadosti poskytnutá zákazníkovi za jednorazový poplatok 3€. Táto
karta oprávňuje držiteľa na čerpanie výhod v pivárni & reštaurácii
Hodovňa podľa aktuálne platných podmienok čerpania výhod

zverejnených a dostupných na webovej stránke www.hodovna.sk a
zároveň dostupných na vyžiadanie k nahliadnutiu priamo v prevádzke
(piváreň & reštaurácia Hodovňa). Karta je neprenosná a oprávňuje držiteľa
využívať výhody členstva v programe Hodovník.
Držiteľom karty sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov,
b) riadne vyplní a podpíše žiadosť o vydanie vernostnej karty v programe
Hodovník,
c) zaplatí jednorazový poplatok za vydanie karty 3€.
Žiadosť o vydanie vernostnej Karty Hodovník je možné podať:
a) priamo osobne v prevádzke; žiadateľ je povinný žiadosť aj vlastnoručne
podpísať; zákazníkovi bude vydaná karta osobne priamo v prevádzke
(piváreň & reštaurácia Hodovňa). Karta sa aktivuje po spracovaní žiadosti,
najneskôr však do nasledujúceho dňa odo dňa prevzatia vernostnej karty.
b) prostredníctvom internetovej stránky www.hodovna.sk. Po prijatí
žiadosti bude zákazníkovi na uvedený e-mail zaslané potvrdenie o
akceptácii žiadosti a čase a dátume, kedy bude karta pripravená na jej
prevzatie. Kartu Hodovníka si tak zákazník bude môcť prevziať priamo v
prevádzke poskytovateľa. V tomto prípade bude karta pri prevzatí
aktivovaná a pripravená na použitie.
Žiadosti so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi, ktoré
nezodpovedajú údajom na osobných dokladoch nebudú akceptované.
Karta bude vydaná zákazníkovi na základe jeho vyplnenej žiadosti o kartu priamo
v prevádzke, v ktorej zákazník vyplnenú žiadosť odovzdal alebo na základe
elektronickej žiadosti na www.hodovna.sk. Karta je osobná a neprenosná, t. j.
môže ju používať len osoba, na ktorej meno je karta vydaná. V prípade zistenia
použitia karty v rozpore s uvedenými podmienkami je prevádzkovateľ oprávnený
nepriznať, resp. odobrať takto získané výhody, najmä nazbieraný kredit a taktiež
kartu okamžite zrušiť, všetko bez akýchkoľvek nárokov zákazníka z uvedeného
titulu a bez povinnosti zákazníka vopred informovať.
IV. Podmienky na poskytnutie zľavy
Podmienkou na poskytnutie zľavy je riadne vyplnenie žiadosti a zaplatenie
poplatku 3€. Tento poplatok je jednorazový a oprávňuje držiteľa karty na
využívanie výhod v programe Hodovník bez časového obmedzenia.

V. Ochrana osobných údajov
a) Súčasťou žiadosti o vydanie vernostnej karty je prehlásenie žiadateľa, že dáva
súhlas subjektom uvedeným v žiadosti, na spracúvanie svojich osobných údajov
za účelom vedenia evidencie držiteľov vernostnej karty, na priamy marketing.
b) Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú a platí
po celý čas platnosti vernostnej karty. Držiteľ vernostnej karty má právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu
sídla spoločnosti.
c) Osobné údaje sa spracúvajú podľa platných právnych predpisov vzťahujúcich
sa na ochranu osobných údajov, najmä zákona č. 122/2013 Z. Z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje držiteľov
nákupných kariet sa môžu spracúvať len s písomným súhlasom držiteľa nákupnej
karty v postavení dotknutej osoby, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
d) Originály žiadostí o vernostnú kartu, žiadostí o duplikát nákupnej karty,
písomné záznamy o nahlásených zmenách v osobných údajoch držiteľa nákupnej
karty, majú pre spoločnosť L.M.I. Gastro spol. s r.o. dokumentárnu hodnotu
registratúrneho záznamu. Po uplynutí zákonnej lehoty od ich uloženia do
registratúrneho strediska sa vykoná likvidácia týchto registratúrnych záznamov
ich vyradením a zničením, postupom v súlade so zákonom o archívoch a
registratúrach č. 395/2002 Z. Z. v platnom znení.
VI. Záverečné ustanovenia
a) Spoločnosť L.M.I. Gastro spol. s r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne
zmeniť Všeobecné podmienky vernostného programu Hodovník. Nové všeobecné
podmienky sú v takom prípade účinné dňom ich zverejnenia na stránke
www.hodovna.sk. Spoločnosť L.M.I Gastro spol. s.r.o. nie je povinná oznamovať
túto zmenu držiteľom nákupnej karty priamo, doručením písomnej informácie.
Spoločnosť L.M.I. Gastro spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť tento
vernostný program Hodovník.
b) Informácie o vernostnej karte môže zákazník získať na telefónnom čísle +421
918 522 716 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. Telefonické hovory sú
spoplatnené podľa tarify jednotlivých mobilných operátorov, alebo elektronicky
na adrese info@hodovna.sk
c) Tieto všeobecné podmienky pre držiteľov nákupnej karty sú platné a účinné od
1.11.2015.

