Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Ένταξης στο Swarovski Crystal Society
Τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013
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2.

Γενικά
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (“ΓΟΠ”) διέπουν το Πρόγραμμα του Swarovski
Crystal Society (“Πρόγραμμα SCS”) αναφορικά με τις εγγραφές νέων Μελών από 1ης
Ιανουαρίου 2014 ή αργότερα ή την ανανέωση της συμμετοχής από 1ης Ιανουαρίου 2014 ή
αργότερα. To Swarovski Crystal Society είναι ένα πρόγραμμα αμοιβαίας πιστότητας μεταξύ
της Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Ελβετία και
της αντίστοιχης τοπικής εταιρίας Swarovski που είναι υπεύθυνη για τη Χώρα διαμονής των
Μελών (από κοινού αποκαλούμενες “Swarovski”). Η εταιρία Swarovski που είναι υπεύθυνη
για τη Χώρα διαμονής των Μελών μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από τη
Χώρα διαμονής των Μελών. Η χρήση κάθε ιδιότητας μέλους του Swarovski Crystal Society
(“Ιδιότητα Μέλους”) οποιαδήποτε στιγμή σημαίνει ότι το Μέλος υπόκειται στις διατάξεις των
παρόντων GTC, όπως τροποποιούνται από καιρό σε καιρό.

6.3. Η Swarovski δύναται να καταγγείλει οποιοδήποτε ή όλα τα προνόμια που διατίθενται δυνάμει
του Προγράμματος SCS ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση τερματισμού
του Προγράμματος SCS, με επιλογή της Swarovski, η Swarovski είτε διατηρεί τα προνόμια
Μέλους μέχρι την εκπνοή της τρέχουσας διάρκειας της ιδιότητας Μέλους ή επιστρέφει σε
κάθε Μέλος ένα αναλογικό τμήμα της συνδρομής για το υπολειπόμενο τμήμα της τρέχουσας
διάρκειας Μέλους.
7.

Προνόμια
Το Πρόγραμμα SCS παρέχει στα νέα Μέλη που εγγράφονται την 1η Ιανουαρίου 2014 ή
αργότερα ή στα σημερινά Μέλη των οποίων η ανανέωση της ιδιότητας του Μέλους αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2014 ή αργότερα, δικαίωμα στα εξής προνόμια:
a. Κ
 άρτα Μέλους: Το Μέλος λαμβάνει μια προσωπική Κάρτα Μέλους.
b. Ειδικές Προσφορές και Κίνητρα: Από καιρό σε καιρό, η Swarovski ανακοινώνει ειδικές
προσφορές αποκλειστικά για τα Μέλη.
c. Δώρος Μέλους: Κάθε χρόνο, το Μέλος λαμβάνει ένα ειδικό δώρο με τη μορφή μιας
διακοσμητικής κρυστάλλινης δημιουργίας. Το δώρο είναι αποκλειστικό και δεν διατίθεται
προς πώληση.
d. Α
 ποκλειστικά Προϊόντα Κρυστάλλου: Μόνο τα Μέλη μπορούν να αγοράσουν την Ετήσια
Έκδοση SCS, Αποκλειστικά Προϊόντα για Μέλη και άλλα προϊόντα SCS.
e. Π
 εριοδικό Swarovski: Κατά τη διάρκεια του έτους, το Μέλος λαμβάνει τεύχη του Περιοδικού
Swarovski δωρεάν. Κάθε τεύχος περιέχει τα τελευταία νέα σχετικά με τα προϊόντα
Swarovski, την εταιρία Swarovski και τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των κρυστάλλων.
f. S
 warovski Kristallwelten: Κάθε Μέλος απολαμβάνει δωρεάν είσοδο στο Swarovski
Kristallwelten στο Wattens της Αυστρίας και φιλοξενείται στο SCS VIP Lounge όπου του
προσφέρεται ένα δωρεάν ποτό.
g. O
 nline Χώρος Μελών: Στον Χώρο Μελών SCS έχετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες
και μπορείτε να εγγραφείτε για την ειδική ενημερωτική έκδοση για τα Μέλη.

Πολιτική Ιδιωτικότητας
Η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων των Μελών από την Swarovski ή η υπογραφή
συμβολαίου αγοράς με την Swarovski ή η επικοινωνία με οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή
με την Swarovski σημαίνει ότι το Μέλος συμφωνεί με την αποθήκευση των προσωπικών
δεδομένων του από την Swarovski, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση σχετικά με την
προστασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από το Μέλος. Η
Swarovski δύναται να καταγράφει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και χρησιμοποιεί
τα προσωπικά στοιχεία των Μελών. Η Swarovski χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των
Μελών μόνο για τους εξής σκοπούς: επεξεργασία αγορών Μελών, αποστολή πληροφοριών
σχετικά με δραστηριότητες μάρκετινγκ, προϊόντα και υπηρεσίες, και για την υποστήριξη έρευνας
αγοράς σχετικά με τη βελτίωση της σειράς προϊόντων, των υπηρεσιών και της παρουσίας στο
διαδίκτυο της Swarovski, καθώς και για εντολές που παρέχονται σε τρίτους για την εκτέλεση
σχετικών έργων και υπηρεσιών (π.χ. επισκευές). Η Swarovski επεξεργάζεται, αποκαλύπτει και
χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Μελών σε ασφαλή, κατάλληλη και νόμιμη μορφή
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας διαμονής των Μελών και της εταιρίας Swarovski που είναι
υπεύθυνη για τη Χώρα διαμονής των Μελών. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά
ή αυτόματα μέσα. Τα προσωπικά στοιχεία των Μελών καταχωρούνται και χρησιμοποιούνται
από την Swarovski, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών
στοιχείων και ευθύνεται επίσης για την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων. Δια του παρόντος το
Μέλος εγκρίνει την αποκάλυψη, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων Μέλους
από άλλες εταιρίες του Ομίλου Swarovski σε διάφορες χώρες και ειδικότερα από τις εταιρίες
στην Ελβετία (Daniel Swarovski Corporation AG καιSwarovski Crystal Online AG), την
Αυστρία (D. Swarovski KG) και το Λιχτενστάιν (Swarovski AG και η Swarovski International
Distribution AG) για τους προαναφερόμενους λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα των Μελών
δεν διατίθενται σε τρίτους εκτός του Ομίλου Swarovski χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
του Μέλους και χωρίς ειδική έγκριση από το Μέλος. Το Μέλος δύναται ανά πάσα στιγμή να
ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του και να ακυρώσει την έγκριση
για αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, ο
Πελάτης επικοινωνεί με την Εξυπηρέτηση Πελατών της χώρας διαμονής του Πελάτη η οποία
περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο μελών ή online (www.swarovski.com/contact).

h. Ε κδηλώσεις και Ταξίδια: Τα Μέλη ενδέχεται να λάβουν προσκλήσεις για προεπιλεγμένες
τοπικές, εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την ομάδα SCS Team (Η
συμμετοχή σε μια εκδήλωση ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση που ανακοινώνεται ανάλογα).

8. Άρνηση Ευθύνης, Περιορισμός Ευθύνης
8.1.		 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCS ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ. ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ.

3. Προϋποθέσεις
3.1.		 Για να ισχύουν τα Προνόμια Μελών, ο λογαριασμός Μέλους θα πρέπει να είναι ενεργός κατά
το χρόνο της αγοράς/ εκδήλωσης.

8.2. Η SWAROVSKI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ (i) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SCS ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, (ii) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SCS ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΟ, ΕΓΚΑΙΡΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ Ή
ΑΛΑΝΘΑΣΤΟ.

3.2. Η ιδιότητα Μέλους είναι για ατομική χρήση μόνο και δεν μεταβιβάζεται.
3.3. Τα Μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν και να διατηρούν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες
χρήστη αναφορικά με την ιδιότητα Μέλους. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν όνομα,
διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και αριθμό τηλεφώνου. Τα Μέλη μπορεί να αλλάζουν τις
πληροφορίες του λογαριασμού τους με τους εξής τρόπους: (i) ενημερώνοντας τα δεδομένα
του προφίλ Μέλους μέσω online λογαριασμού SCS, (ii) ζητώντας επικαιροποίηση από ένα
Κατάστημα Swarovski (iii) επικοινωνόντας με την Υπηρεσία Μελών στη Χώρα διαμονής του
Μέλους (μέσω τηλεφώνου, e-mail ή διαφορετικά), που βρίσκεται είτε στο Φυλλάδιο Μελών
ή online στη διεύθυνση www.swarovski.com/contact. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για
αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μηνύματα που χάνονται, καθυστερούν ή έχουν λάθος διεύθυνση.
4. Συνδρομή
4.1.		 Οι συνδρομές είναι διάρκειας ενός (1) έτους ή τριών (3) διαδοχικών ετών. Η συνδρομή
καθορίζεται ετησίως και ανακοινώνεται στη Χώρα διαμονής των Πελατών, είτε στο Κατάστημα
Swarovski είτε online (www.swarovski.com/scs) είτε στο Έντυπο Παραγγελίας της αντίστοιχης
χώρας. Η Swarovski δύναται να αλλάζει τη συνδρομή έλους ή τη διάρκεια της συνδρομής ανά
πάσα στιγμή και οι αλλαγές θα ισχύουν μόνο για τα νέα Μέλη ή για νέα ανανέωση της ιδιότητας
Μέλους.
4.2. Η συνδρομή δεν επιστρέφεται.
5. Διάρκεια, Ανανέωση
5.1.		 Η ανανέωση της διάρκειας υφιστάμενης ιδιότητας Μέλους παρατείνει την ημερομηνία λήξης
της ιδιότητας Μέλους κατά τη διάρκεια της ανανέωσης. Η εν λόγω διάρκεια ανανέωσης αρχίζει
την ημέρα μετά τη λήξη της υφιστάμενης διάρκειας.
5.2. Κάθε ιδιότητα Μέλους παύει αυτόματα μετά τη λήξη της διάρκειας εκτός εάν το μέλος
παρατείνει την αντίστοιχη ιδιότητα Μέλους. Η Swarovski επικοινωνεί με το Μέλος πριν από
τη λήξη της διάρκειας και παρέχει στο Μέλος επαρκή χρόνο χάριτος (όχι λιγότερο από 2
μήνες) από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας για την ανανέωση της ιδιότητας μέλους. Η
ανανέωση τίθετσι σε ισχύ την ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης διάρκειας.
Ο προσωπικός αριθμός Μέλους δεν χρησιμοποιείται για άλλο μέλος για τουλάχιστον 10 χρόνια
από την ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους.
6. Καταγγελία
6.1.		 Η ιδιότητα Μέλους εκπνέει αυτόματα μετά την εκπνοή της διάρκειας, εκτός εάν ανανεωθεί από
το Μέλος.
6.2. Η Swarovski δύναται να καταγγείλει την ιδιότητα Μέλους, συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών λογαριασμών, χωρίς ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο με τη διακριτική της
ευχαίρεια, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της περίπτωση όπου η συνέχιση της
χρήσης της εν λόγω ιδιότητας Μέλους παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων
GTC, το εφαρμοστέο δίκαιο ή πλήττει διαφορετικά τα συμφέροντά μας. Σε περίπτωση τέτοιας
καταγγελίας, το Μέλος δεν δικαιούται επιστροφή της συνδρομής Μέλους.

8.3. Η SWAROVSKI ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ
Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΞΗΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΆΛΛΕΣ
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η SWAROVSKI ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ: (i) ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCS Ή ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, (ii) ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ Ή ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ή
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCS, (iii)
ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCS ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ, Ή (iv) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SCS.
8.4. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή
ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ
Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.
9.

Εφαρμοστεό Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες GTC, και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην
παρούσα διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι αρχές περί σύγκρουσης νόμων. Τόπος δικαιοδοσίας είναι η Ζυρίχη
Ελβετίας.

10. Αναγνώριση
Οι παρόντες GTC, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην
παρούσα, αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Swarovski και οιουδήποτε χρήστη
του Προγράμματος SCS αναφορικά με το Πρόγραμμα SCS, και υπερισχύουν κάθε άλλης
συμφωνίας ή δήλωσης. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες GTC είναι για σκοπούς
αναφοράς μόνο και δεν επηρεάζουν το νόημα των όρων. Κάθε χρήστης οποιουδήποτε μέρους
του Προγράμματος SCS θεωρείται ότι αποδέχεται τους παρόντες GTC.
11. Αλλαγές στους GTC
Η Swarovski δύναται να τροποποιεί τους παρόντες GTC ανά πάσα στιγμή χωρίς
προειδοποίηση, αναρτώντας τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις στον ιστότοπο
του Προγράμματος Μελών στη διεύθυνση www.swarovski.com/scs. Κάθε αλλαγή ισχύει
άμεσα εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το Μέλος δύναται να συμβουλεύεται την τρέχουσα
έκδοση των παρόντων GTC ανά πάσα στιγμή online στη διεύθυνση www.swarovski.com/
scs. Το Μέλος μπορεί επίσης να λάβει αντίγραφο από οποιοδήποτε Κατάστημα Swarovski ή
καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών.
SWAROVSKI, Ιούνιος 2013

