Splošni pogoji in pravila CLUB1946

1. člen
RK Celje Pivovarna Laško in RK Celje d.o.o. sta nosilca pravic komercialnega članstva »CLUB1946«.
2. člen
Vsak imetnik letne vstopnice RK Celje Pivovarna Laško avtomatsko postane član »CLUB1946« ob
izpolnitvi pristopnega obrazca z ustreznimi podatki. RK Celje Pivovarna Laško in RK Celje d.o.o bosta
hranila in koristila vse podatke v skladu z EU uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Izdajatelj in lastnik kartice je RK Celje d.o.o., Opekarniška 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: izdajatelj).
Član soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v zvezi s poslovanjem s Članstvom v RK Celje
Pivovarna Laško, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podpisom pristopnice in
prejemom kartice član sprejme Pravila in pogoje članstva v »CLUB1946«.
Vsak član »CLUB1946« prejme člansko izkaznico, ki ni prenosljiva na drugo ime. Član lahko s kartico
koristi ugodnosti, ki jih ponuja “CLUB1946” ter pri vseh partnerjih in v obsegu, ki je s temi partnerji
dogovorjen za posamezno sezono. Ugodnosti »CLUB1946« prav tako niso prenosljive. Ugodnosti,
partnerji, pravila in dogovori za posamezno sezono so javno objavljeni na spletnih straneh izdajatelja
in so sestavni del pravil in pogojev.
3. člen
Članstvo se deli na tri ravni: START, OSNOVNI, PREMIUM. Raven članstva se določi glede na
vplačani znesek. Več opisano na www.rk-celje.si .
4. člen
Veljavnost članske izkaznice je največ leto dni oziroma do 30. junija prihodnjega leta.
Članstvo velja eno sezono za letnico, ki je navedena na članski kartici.
5. člen
Izgubo ali krajo kartice ali letne vstopnice mora član takoj sporočiti na RK Celje d.o.o, Opekarniška 15,
3000 Celje. Če želi član novo kartico, zahteva to pisno pri izdajatelju. V primeru večkratne izgube ali
kraje članske kartice, lahko izdajatelj zavrne ponovno izdajo kartice.

6. člen
Član lahko sam pisno odpove članstvo, oziroma uporabo kartice. V tem primeru mora poravnati vse
obveznosti in nastale stroške s pridobitvijo članstva.
7. člen
Član mora izdajatelju pisno, v roku 8 dni od dneva spremembe, posredovati vse spremenjene osebne
podatke. Član soglaša, da izdajatelj tako pridobljene osebne podatke uporablja za potrebe poslovanja
članstva in dovoljuje, da v primeru, če član ne posreduje spremembe osebnih podatkov, izdajatelj
pridobi podatke kje drugje. Pridobljene podatke bo izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili
Zakona o varstvu osebnih podatkov.
8. člen
Izdajatelj lahko spreminja splošna določila članstva in določila za izdajanje in uporabo članske kartice.
O bistvenih spremembah poslovanja mora pisno obveščati člane. Če član uporablja in koristi
ugodnosti članske kartico tudi po prejemu obvestila o spremembah ali dopolnitvah teh določil, pisno
ne odpove članstva in uporabo kartice in nadaljuje z njeno uporabo, se šteje, da z njimi soglaša.

9. člen
RK Celje Pivovarna Laško in RK Celje d.o.o. si pridružujeta pravico do ukinitve komercialnega
članstva v »CLUB1946«, vendar ob 30 dnevni predhodni najavi.
Ti splošni pogoji in pravila začnejo veljati s 1.8.2018.

