Jméno:

přátelská

spolehlivá

+

V našem
světě
krásy buď
připravená
na víc.

+

+

Máš to v sobě!
komunikativní

Příjmení:
Ulice:

Č.p.:

Město:
Tel.:

PSČ:

E-mail:
Poznámky:

Datum narození:

|

|

Zaškrtnutím dávám společnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o. souhlas s využitím mých údajů v rozsahu jméno, příjmení,
e-mail a telefonní číslo za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení telefonicky, e-mailem či poštou.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, jeho neudělení nemá vliv na budoucí smluvní vztah. Souhlas mohu vzít kdykoliv
zpět oznámením učiněným na adresu ochranaudaju@avon.com. V případě udělení souhlasu bude AVON uchovávat
zpracovávané údaje za tímto účelem do doby, než vezmete souhlas zpět.
Přečetl/a jsem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Datum:

|

| 2020

Podpis:

Neváhej a pojď si pro víc odměn!

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje budoucích zákazníků a zákazníků společnosti AVON (dále
jen „vás“, „vy“, „vaše“), které jste odevzdali společnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 005 71 989, se sídlem Karolinská
661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 998,
prostřednictvím AVON Lady/AVON Gentlemana (dále jen „AL/AG“), anebo AVON Sales Leadera, anebo Zónového manažera.
V případě, že budou vaše osobní údaje odevzdané společnosti AVON, můžeme se stát správcem těchto údajů.
Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí údaje, které se vás týkají a které nám umožňují
vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími údaji, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme buď
přímo od vás nebo od AL/AG, AVON Sales Leaderů a AVON Zónových manažerů, kteří nám je mohou poskytnout. Můžeme o vás
shromažďovat Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, adresa, e-mailová adresa, telefonní
čísla, Vaše datum narození, informace o vašich preferencích u konkrétních typů výrobků.

Dárek za

Dárek za

2. kampaň

3. kampaň

800 Kč

800 Kč

900 Kč

Součet
objednávek:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s AL/AG, AVON Sales Leadery a AVON Zónovými manažery, dále s dodavateli, kteří nám
poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků
a s vládními orgány. Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními
povinnostmi.
Společnost Avon může zpracovávat vaše osobní údaje, tak dlouho jak jste u společnosti Avon aktivní. Pokud chcete znát
konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončíme,
pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, či pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, aby
společnost AVON dále vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávala.
Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich
osobních údajů. Pokud to právní předpisy v konkrétních případech umožňují, máte právo omezit zpracovávání vašich osobních
údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy
neukládají společnosti AVON nadále vaše osobní údaje zpracovávat. V případě, že nám dáte souhlas se zpracováním vašich údajů
za určitým účelem, můžete tento souhlas pro daný účel vzít kdykoliv zpět.
Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje nebo máte-li jakékoli
dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, prosím, kontaktujte e-mailem
našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na adresu ochranaudaju@avon.com nebo zašlete dopis na adresu
naší společnosti. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Více informací najdete též na www.avon.cz.

7 500 Kč a více

Váš Sales Leader:
Jméno:

47

Dárek za

Kontakt:

Dárek za

4. kampaň

5. kampaň

6. kampaň

1 000 Kč

1 100 Kč

1 200 Kč

Součet
objednávek:

Součet
objednávek:

Avon Cosmetics, spol. s r.o. | Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8 | Česká republika
Zákaznický servis tel.: +420 296 396 363 Mobil: O2: +420 602 655 007, Vodafone: +420 777 115 417,
T-Mobile: +420 724 154 961 | www.avon.cz | www.facebook.com/AVONCzech

10 %
15 %
20 %
25 %
30 %

3 500 Kč - 7 499 Kč

y
Dárk tě
o
n
v hod Kč!
35

Dárek za

Sleva

0 Kč - 999 Kč
2 400 Kč - 3 499 Kč

Součet
objednávek:

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely: k možnosti registrace jako zákazníka AVON (AL/AG) a uzavření
smlouvy s naší společností a abychom vás informovali o našich výrobcích a nabídkách, které by se vám mohly líbit. Pokud
máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese
ochranaudaju@avon.com. Přestože vaše rozhodnutí poskytnout společnosti Avon své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud
nám určité informace neposkytnete, nemusí být společnost Avon schopna splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení
o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát vaše jméno, příjmení a adresu, nebudeme s vámi moci uzavřít
smlouvu.

Výše objednávky

1 000 Kč - 2 399 Kč

Dárek za

1. kampaň
Součet
objednávek:

ČÍM VYŠŠÍ OBJEDNÁVKA,
TÍM VYŠŠÍ SLEVA:

Součet
objednávek:

FSC CZ 1381538

PODMÍNKY PROGRAMU :
Program Moje AVON přivítání platí pro všechny
nové AL/AG, kteří začali spolupráci s AVONem
v K5-K6/2020. Objednávky se v rámci jedné kampaně
sčítají. Pro udržení v programu Moje AVON přivítání
je nutné, aby AL/AG objednali v každé
z prvních 6 kampaní v min. výšce objednávky
600 Kč. Odměny za jednotlivé kroky programu jsou
automaticky zasílány s danou objednávkou, ve které
AL/AG splní podmínku k získání odměny. Každý
účastník může být do programu zařazen pouze
jednou. AVON si vyhrazuje všechna práva na změnu
výrobků za výrobky se stejnou nebo vyšší cenou.

www.avon.cz/katalog

