
Přihláška do 
JEDNOTA Mikulov



Přihláška do věrnostního systému COOP Clubu 

Přihláška do „COOP Clubu Jednota Mikulov“ 
a pro poskytování zákaznických výhod 

Podpisem této přihlášky prohlašuji, že souhlasím s podmínkami členství věrnostního systému „COOP Clubu Jednota 
Mikulov“, se kterými jsem se seznámil/a. Podpisem této přihlášky prohlašuji, že souhlasím s odstavcem podmínek 
a na dobu mého členství v klubu uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených na této přihlášce 
pro interní, marketingové a propagační účely společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, v souladu se zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zejména souhlasím s tím, aby Jednota, spotřební družstvo 
v Mikulově ukládala mé osobní údaje do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v klubu, pře-
devším údaje o frekvenci nákupů, jejich množství a složení a údaje o čerpání výhod klubu. Jsem si vědom/a , že tento 
souhlas mohu kdykoliv odvolat a že tímto odvoláním současně zanikne mé členství v COOP Clubu. Prohlašuji , že jsem 
přihlášku vyplnil/a úplně a pravdivě. 

Osobní údaje člena COOP Clubu

Jméno, příjmení, titul * ...............................................................................................................................................

Datum narození *........................................................................................................................................................

Trvalé bydliště: * 

Ulice, číslo p., město, PSČ …………………………………………………………………………………............................................. 

Kontaktní adresa:  (v případě, že je jiná než adresa trvalého bydliště)
Ulice, číslo p., město, PSČ ....…………………………………………………………………………………..........................................

Telefon …………………………………………………………………............................................................................................

E-mailová adresa .........................................................................................................................................................

souhlasím se zasíláním informací e-mailem:   ano  -  ne **) 

Počet členů v domácnosti * ............................……………………………………………………………………….............................

Jsem členem družstva?

Číslo členské knížky (pokud jste členem družstva) .......................................................................................................

V ………………………………………........................... datum ……………………………………………..........................................

               ...............................................................
                                podpis

* povinné údaje
** nehodící se škrtněte

ANO NE



Žádost o vydání věrnostních karet

1. Jste členem družstva?

1. Žádám o vydání prémiové karty

2. a) Důvod vydání prémiové karty*
 
 a) nové členství v COOP Clubu
 
 b) ztráty karty
 
 c) poškození karty
 
 d) opotřebení karty

2. b) Chci přesunout  doposud nasbírané body za nákupy na novou kartu 

3. Žádám o vydání Bonusové karty
 
                  1 ks      2ks

4. Důvod vydání bonusové karty*
 
 a) nové členství v COOP Clubu
 
 b) ztráty karty
 
 c) poškození karty
 
 d) opotřebení karty
 e) doplnění druhé bonusové karty

Karta „COOP Clubu Jednota Mikulov“ (dále jen karta) bude členovi klubu zaslána automaticky do 30 dnů ode dne 
zaslání nebo předání z prodejny na Ústředí Jednoty Mikulov.

V případě žádosti o výměnu karty z důvodu poškození či opotřebení vraťte dosavadní požadovanou věrnostní 
kartu s přihláškou v obálce na prodejnu v místě bydliště. Pokud nepřiložíte požadovanou věrnostní kartu, ne-
budou Vám převedeny body za již uskutečněné nákupy. V případě ztráty nebo výměny jakékoliv karty (prémiové 
i bonusové) je vždy nutno novou přihlášku vypsat na jméno vlastníka prémiové karty.

      * správné varianty označte kroužkem

V …………………………………………………..............        datum ……………….....……………………….......………

       ........…...........…………………………………….
                                             podpis 

ANO NE

ANO

ANO NE

ANO NE

NE



Podmínky členství 

1. Členem COOP Clubu Jednoty Mikulov se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné přihlášky 
člena COOP Clubu Jednoty Mikulov (dále jen člen klubu), v kterékoliv prodejně Jednoty Mikulov. Vyplněním a podpisem 
přihlášky souhlasí člen klubu s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Karta „COOP Clubu 
Jednota Mikulov“ (dále jen karta) bude členovi klubu zaslána automaticky do 30 dnů ode dne zaslání nebo předání z 
prodejny na Ústředí Jednoty Mikulov. Karta bude zaslána poštou na uvedenou adresu žadatele. Členství v klubu, karta, 
její vystavení a užívání jsou bezplatné. 
2. Karta je opatřena EAN kódem, je vystavena na jméno člena klubu, a po celou dobu platnosti zůstává majetkem spo-
lečnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Na každého člena klubu je vystavena pouze jedna 
Prémiová karta a maximálně dvě Bonusové karty. Prémiová karta je nepřenosná na jinou osobu.
3. Prémiová karta je základním typem karty, na kterou se načítají body i z Bonusových karet, a je možno z ní vyplácet 
odměny. Bonusová karta je kartou, na kterou se pouze načítají body, ale nelze z ní vyplácet odměny. Bonusovou kartu 
nelze vydat bez Prémiové karty, přičemž Bonusová karta bude vydána na jméno vlastníka Prémiové karty.
4. Karta nabývá platnost a člen může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v klubu okamžikem jejího vystavení ze 
strany společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. 
5. Členství v klubu a získání karty není podmíněno nákupem zboží v prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově. 
6. Člen klubu může své členství kdykoliv zrušit vyplněním žádosti o ukončení členství v klubu a vrácením karty osobně, 
v kterékoliv prodejně Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově nebo na adrese sídla Jednoty, spotřebního družstva v 
Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, Doručovací číslo 692 43. K zániku členství v klubu dochází automaticky ke 
dni, kdy byla karta vrácena na prodejnu Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově společně se žádostí o ukončení členství 
v klubu a nebo doručena poštou se žádostí o ukončení členství na výše uvedenou adresu sídla družstva. 
7. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti Jednota, 
spotřební družstvo v Mikulově, vždy písemnou formou na nejbližší prodejně nebo na ústředí družstva a karta bude za-
blokována. Požádá-li zákazník o vystavení nové karty bude mu vystavena na základě nové přihlášky a budou-li registrační 
údaje člena souhlasit s evidencí, bude stav bodů převeden na novou platnou kartu. Nebudou-li souhlasit registrační 
data, nebudou body převedeny. V tomto případě je nutno novou přihlášku vždy vypsat na jméno vlastníka prémiové 
karty. Za případnou škodu vzniklou zneužitím karty neoprávněnou osobou nenese Jednota, spotřební družstvo v Miku-
lově odpovědnost. 
8. Člen klubu se zavazuje informovat společnost Jednota, spotřební družstvo v Mikulově o změnách údajů vyplněných v přihlášce. 
9. Jednota, spotřební družstvo v Mikulově je oprávněna ukončit členství v klubu, jestliže jeho karta nebyla použita k 
nákupu zboží po dobu dvou let od jejího vydání. Tím není dotčen nárok člena přihlásit se k členství opakovaně. 
10. Za každý nákup bude připsáno tolik bodů, kolik činila hodnota nákupu. 1Kč se rovná 1bod. 
11. Jednota, spotřební družstvo v Mikulově je oprávněna změnit podmínky členství v klubu jednostranně, aniž by ta-
kovou změnu musela členovi klubu přímo oznamovat. Změna podmínek členství v klubu je účinná dnem, který je jako 
datum účinnosti uveden v nových podmínkách členství. 
12. Člen klubu podpisem přihlášky uděluje společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově pro dobu trvání svého 
členství v klubu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a pro-
pagační účely společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově v souladu se zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění. Člen klubu tak zejména souhlasí s tím, aby společnost Jednota, spotřební družstvo v Mikulově 
ukládala jeho osobní údaje do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v klubu, především údaje 
o frekvenci nákupů, jejich množství a složení a údaje o čerpání výhod věrnostního „COOP Club Jednota Mikulov“. Tyto 
údaje mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci databáze Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově 
nebo zpracovatelem jím určeným, k čemuž dává člen klubu svým podpisem na přihlášce výslovný souhlas. Tento souhlas 
může být kdykoliv odvolán s následkem zániku členství. 
12. E-mailová pošta je členům klubu zasílána pouze na základě souhlasu v přihlášce. 

Tyto podmínky jsou účinné ke dni: ...........................................................................................................................


