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I. evezető rendelkezések

1. SOLA Switzerland EU s.r.o., székhelye: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre: Statisztikai számjele: 46 
232 184, Adószáma: 2023288905, közösségi adószáma: SK2023288905, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság 
cégjegyzékében a következő szakasz alatt: Sro, Ügyszám.: 29318/N, kapcsolattartó: info@solaswiss.com, +421 
(0) 37 285 14 14 (a továbbiakban: Sola) hűségprogramot hozott létre ügyfelei számára “Sola Bonus Club” név 
alatt, amelyben a vásárlók, a termékek, kedvezmények és adott esetben egyéb juttatások formájában jutalmat 
kaphatnak az meghatározott feltételek teljesülése alapján végrehajtott vásárlások alapján.

II. Részvételi feltételek, tagsági típusok és díjazás módja a Sola Bonus Clubban

1. A Sola Bonus Club lehet a Sola vásárlója, aki 18 éven felüli természetes személy, a www.solapoint.hu/
bonusclub/ -án tett regisztrációja után a Sola Bonus Club tagjává válhat, amelyet online is megtehet a következő 
információk megadásával:

a) vezeték- és keresztnév;

b) e-mail;

c) a cím.

2. Online vásárlás kor az ügyfél pontokat gyűjt a megrendelés összegéért (300 Ft = 1 pnt.), és beváltja azokat 
különböző jutalmakra. Kedvezményes vagy promóciós termékek megrendelése esetén a pontok nem kerülnek 
jóváírásra. Az ügyfél a Sola Bonus Club-nál történő regisztrációja előtt elért bónuszforgalmát nem vesszük 
figyelembe.

Az összegyűjtött pontok legfeljebb 12 hónapig érvényesek, és a  aktuális 
jutalomajánlatnak megfelelően cserélhetők a termékekre. Abban az esetben, ha az érvényességi idejük 
alatt összegyűjtött pontok nem lettek felhasználva, az ilyen jutalomra való jogosultság kompenzáció nélkül 
megszűnik, és a felhalmozott pontok ki lesznek törölve.

III. Adatvédelmi irányelvek

1. A vásárló, mint az Érintett Személyek név-, vezetéknév-, cím-, e-mail adatai a hűségprogram-tranzakciók és 
fizetési információk tartományában kezelt személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”) (EU) 
2016/679 rendeletének megfelelően dolgozzuk fel. „) valamint a személyes adatok védelméről szóló egyéb 
érvényes jogszabályokkal összhangban, amelyek módosítják a GDPR rendeletet, nevezetesen az Üzemeltető 
(Sola, elérhetőségei az I. cikkben); valamint adott esetben az adatokat  ugyanolyan szigorú feltételek mellett (jogi 
vagy természetes személy - vállalkozó, számítógépes szolgáltatásokat nyújtó, számítógépes adatfeldolgozással 
kapcsolatos szolgáltatások vagy reklám és marketing szolgáltatások) az Üzemeltető nevében megbízott 
feldolgozók a megkötött szerződés alapján dolgozzák fel. Az Üzemeltető és a fent említett feldolgozói csoport 
mellett a személyes adatok címzettjei lehetnek a futárszolgálatok valamint postai szolgáltatást nyújtó vállalatok 
is.

2. Az ügyfelek a Sola Bonus Club hűségprogramra való regisztrációval tudomásul veszik, hogy a hűségprogram 
keretében nyújtott összes szolgáltatás nyújtásához, beleértve az exkluzív ajánlatokat is, személyes adataikat 
ezen információk alapján fel kell dolgozni. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, de amennyiben a vásárló 
nem adja meg a személyes adatait, nem vehet részt a hűségprogramban, mivel a személyes adatok feldolgozása 
szükséges a tényleges regisztrációhoz, a feltételek ellenőrzéséhez és a Sola Bonus Clubtagság szolgáltatta 
kedvezmények igényléséhez.
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3. Az adatkezelés jogalapja a “szerződéses jogviszony teljesítése” a Sola ügyfeleinek a Sola hűségprogramjában 
való részvételére vonatkozóan. Ha releváns marketingüzeneteket szeretne kapni, e-mail címét ennek 
céljából az “érintett hozzájárulása” alapján dolgozzuk fel. Ezt követően a személyes adatok profilalkotásra 
lesznek felhasználva, amely abból áll, hogy a vásárlók magatartására és egyéb személyes adataira vonatkozó 
információkat a magatartás előrejelzésének és elemzésének, célzott marketing, valamint az egyes vásárlók 
egyéni hozzáférésének kiigazítása céljából a vásárlók személyes adataihoz rendelik. A marketingüzenetek 
küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja  ha a tőlünk kapott e-mailek láblécében a “Leiratkozás” 
gombra kattint, vagy kapcsolatba lép velünk info@solaswiss.com címen.

4. A szerződés teljesítésének jogalapja alapján feldolgozott személyes ügyféladatokat a vásárló a Sola Bonus 
Clubban történő regisztrációjának érvényességi idejére, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti archiváláshoz 
szükséges időtartamra, valamint a hozzájárulás jogalapja szerinti adatkezelés esetén a visszavonásig dolgozzuk 
fel.

5. A Sola a Mailchimp, a Google Analytics és a Google AdWords szolgáltatásokat használja, amelyek székhelye 
egy harmadik országban, az Egyesült Államokban található. Az adatvédelmi pajzsok  (“EU-U.S. Privacy shield”) 
megfelelő biztosítékokat és biztonságot nyújtanak a személyes adatok számára, és biztosítják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása a GDPR rendeletnek megfelelően kerüljön feldolgozásra.

6. A Sola Bonus Club tagjai, mint érintett személyek, a vonatkozó jogszabályok, különösen az általános 
adatvédelmi rendelet, különösen a tárolt adatok feldolgozásával kapcsolatos ingyenes tájékoztatáshoz, és 
abban az esetben ha hozzájárultak az adatkezeléshez, a jövőben bármikor visszavonhatják azt. Feltéve, hogy 
az általánosan kötelező jogi előírásokban meghatározott követelményeket teljesítik, a vásárlóknak (i) joguk 
van hozzáférni személyes adataikhoz, (ii) joguk van a helytelen személyes adatok helyesbítéséhez, (iii) joguk 
korlátozni (blokkolni) a személyes adatok feldolgozását, (iv) joguk van személyes adatok törlését kérni, különösen 
akkor, ha azok már nem szükségesek abból a célból, amelyre azokat biztosították vagy más módon feldolgozták 
őket, vagy ha visszavonták a feldolgozásukkal kapcsolatos hozzájárulásukat, és ha nincs más jogalapja az 
adatkezelésnek, vagy ha a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel. Az érintett személyeknek joguk van 
továbbá az adatok hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy hozzájussanak személyes adataikhoz, amelyeket 
hozzájárulás alapján elektronikus úton biztosítottak, mindezt strukturált, általánosan használt és géppel 
olvasható formátumban megszerezzék és ebben az összefüggésben jogosultak az ilyen adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítani, amennyiben ez az adattovábbítás technikailag lehetséges. Érintett személyeknek 
jogukban áll panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz azzal a gyanúval, hogy személyes adataikat 
a hatályos jogszabályokat megsértve dolgozzák fel. A fenti jogokkal kapcsolatban felveheti velünk a kapcsolatot 
info@solaswiss.com címen e-mailben vagy postai úton a Sola székhelyén.

IV. Záró rendelkezések

1. A Sola Bonus Club Hűségprogramba való felvétel a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében nem 
követelhető, és a Sola vállalat jóváhagyásától függ

2. Abban az esetben, ha a vásárló megsérti a jelen feltételeket, a Sola fenntartja a jogot, hogy a vásárlót kizárja 
a Sola Bonus Club hűségprogramból. Az erről szóló döntésről a Sola bizonyítható módon tájékoztatja a vásárlót.

3. A regisztrált ügyfél magatartása, amely ellentétes az erkölccsel vagy a tisztességes kereskedelem elveivel, 
vagy olyan magatartás amelynek következtében sérül a Sola jó hírneve, szintén e feltételek megsértésének 
minősül.

4. Abban az esetben, ha a vásárlót bármilyen okból kizárják a Sola Bonus Club Hűségprogramból, mielőtt a 
jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti termékekre vonatkozó összegyűjtött pontjait beváltaná, ez a 
jogosultság, a tagság bármely egyéb juttatásával együtt, a Sola Bonus Clubból való eltávolítással egy időben 
megszűnik.



5. Vitás esetekben Sola mindig végleges érvénnyel dönt.

6. A Sola jelenlegi általános szerződési feltételeit, amelyek a Sola weboldalán érhetők el, www.solapoint.hu 
nem érintik a jelen általános szerződési feltételek.

7. A Sola fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen általános szerződési feltételeket, 
vagy törölje a Sola Bonus Club hűségprogramot. Változás esetén a feltételek aktuális szövege mindig közzé 
lesz téve a www.solapoint.hu/bonusclub/ oldalán. A hűségprogram törlése esetén a Sola vállalja, hogy erről 
bizonyíthatóan tájékoztatja az érintett vásárlókat.

8. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása, beleértve a Sola Bonus Club hűségprogram törlését és 
a tagsági kártya későbbi inaktiválását, nem jogosítja fel a vásárlót készpénzes vagy egyéb kártérítésre. A Sola 
nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, beleértve a pontok alkalmazásakor fellépő 
műszaki hibát. Műszaki hiba esetén a Sola vállalja, hogy az adott vásárló számára beszámolja a szóban forgó 
bónuszforgalmat, vagy lehetővé teszi a jelen feltételek szerinti a kedvezmények mielőbbi igénybevételét.

9. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.10.23-án lépnek hatályba.
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