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Přihláška do věrnostního systému COOP Clubu 

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

Podpisem prohlašuji, že souhlasím s podmínkami členství věrnostního systému „COOP Clubu Jednota Mikulov“ 
uvedenými na zadní straně této přihlášky, se kterými jsem se seznámil/a. Uděluji tímto souhlas společnosti 
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, 
aby  ve  smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, 
příjmení, datum narození, trvalé bydliště příp. kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu.Zejména uděluji 
souhlas 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, především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství a složení 
a údaje o čerpání výhod klubu. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat a že tímto 
odvoláním současně zanikne mé členství v COOP Clubu. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, 
osobní údaje však pro správce zpracovávají tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru P.V.A. systems, s.r.o., 
se sídlem Lipová 14, 301 00 Plzeň, IČ: 263 84 469 a Mibcon, a.s., Pod Kopcem 31, 147 00 Praha 4, IČ: 27892743. 
Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět a dále 
také mohu po družstvu uplatňovat následující práva:
 •    požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou družstvem zpracovávány,
 •    požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 •    vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 •    požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 •    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit  
 se na družstvo nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje člena COOP Clubu
Jméno a 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 …………………………………………………………………...........................................................................................

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

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

Podpisem této přihlášky uděluji na dobu mého členství v klubu souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených na této přihláš-
ce pro interní, marketingové a propagační účely.

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

                  ...............................................................
                                 podpis
* povinné údaje

** nehodící se škrtněte



Žádost o vydání věrnostních karet

1. Žádám o vydání prémiové karty

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

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. V případě ztráty nebo výměny jakékoliv karty (prémio-
vé i bonusové) je vždy nutno novou přihlášku vypsat na jméno vlastníka prémiové karty.

      * správné varianty označte kroužkem

ANO NE

ANO

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. Po předání přihlášky 
obdrží člen klubu automaticky do 30 dnů kartu „ COOP Clubu Jednoty Mikulov“ (dále jen karta). Karta bude zaslána 
na prodejní jednotku nebo 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  
společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Na každého člena klubu je vystavena pouze jedna 
Prémiová karta a maximálně dvě Bonusové karty. 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 na ni 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. K zániku členství v klubu dochází automaticky do 30 dnů od doručení 
žádosti o ukončení členství na ústředí družstva, ať už svozem z prodejny nebo zasláním poštou. K výmazu osobních údajů 
z databáze (kromě údajů potřebných k účetnictví) dojde do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti.
7. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti Jedno-
ta, spotřební družstvo v Mikulově, vždy písemnou formou na nejbližší prodejně a karta bude zablokována. 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. Za případnou škodu vzniklou zneužitím karty neoprávněnou osobou nenese Jednota, spotřební družstvo  
v Mikulově 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. O změně podmínek bude zákazník informován vývěskou na 
prodejně nebo na webových stránkách www.jednota.cz.
12. E-mailová pošta je členům klubu zasílána pouze na základě souhlasu v přihlášce. 


