Termos e Condições Gerais do Programa Swarovski Crystal Society Membership, alterados em junho de 2014
1. Geral
Os presentes Termos e Condições Gerais (“TCG”) regem o Programa Swarovski Crystal Society
(“Programa SCS”) relativamente a novas afiliações a partir de 1 de janeiro de 2015 ou subsequente,
para a renovação de afiliações que tenham início nesta data ou posteriormente. O Swarovski Crystal
Society Membership (“Membership”) é um programa conjunto de fidelização entre a Daniel Swarovski
Corporation AG, sediada em Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Suíça, e a Swarovski Brasil,
Swarovski Cristais LTDA, Alameda Itu, 852 – 6º andar, São Paulo, SP CEP 01421-001, Brasil (referidos
conjuntamente como “Swarovski”). A utilização de todos os benefícios da afiliação conforme descrito
no parágrafo 2 sujeita sempre o membro às disposições dos presentes TCG, bem como às suas
posteriores alterações.
2. Benefícios
O Programa SCS confere aos novos membros que efetuem a sua afiliação a partir de 1 de janeiro de
2015, ou a membros existentes cujo prazo para a renovação da afiliação tenha início nesta data ou
posteriormente, os seguintes benefícios:
a. Cartão de membro: No início da afiliação, o membro receberá um cartão de afiliação pessoal por
correio.
b. Incentivos e ofertas exclusivos: A Swarovski anunciará ocasionalmente ofertas exclusivas para membros.
c. Presente de afiliação: Todos os anos, o membro receberá uma peça decorativa em cristal como
presente exclusivo.
d. Produtos de cristal exclusivos: A compra de produtos associados à Edição Anual do SCS, bem como de
produtos exclusivos para membros e outros relativos ao Programa SCS é apenas permitida a membros.
e. Revista Swarovski: Anualmente, o membro receberá gratuitamente, as edições correspondentes da
revista Swarovski Magazine. Em cada edição, o membro receberá todas as novidades acerca dos
produtos Swarovski, da empresa Swarovski e das mais recentes tendências em matéria de cristal.
f. Swarovski Kristallwelten: Os membros terão entrada livre na Sala VIP do SCS onde serão recebidos
com uma bebida de cortesia. Além disso, os membros receberão uma entrada livre por ano à área de
exibição do Swarovski Kristallwelten.
g. Área online para membros: Na área para membros do SCS terá acesso a informações privilegiadas,
podendo ainda efetuar o registro com o objetivo de receber uma newsletter especial destinada a
membros.
h. Eventos e viagens: O membro poderá receber convites para eventos locais, nacionais ou internacionais
pré-selecionados, organizados por SCS (a participação no evento poderá estar sujeita a uma taxa que
será adequadamente comunicada).
3. Condições
3.1. Para que os benefícios para membros sejam válidos, a conta de afiliação tem de se encontrar ativa
no momento da compra/evento.
3.2. As afiliações destinam-se apenas a uma utilização pessoal e são intransmissíveis.
3.3. Relativamente às suas afiliações, os membros devem submeter e manter informações de utilizador
exatas e atualizadas. Essas informações incluem nome, endereço residencial, endereço de e-mail
e número de telefone. Os membros podem alterar as suas informações de conta (i), atualizando os
dados de perfil de membro através de uma conta online do SCS; (ii) solicitando uma atualização
numa loja Swarovski; (iii) contatando o Serviço de Apoio a Membros do seu país de residência
(por correio eletrônico ou por escrito ao escritório local. As informações de contato podem ser
encontradas no folheto de afiliação ou em swarovski.com/contact). A Swarovski não assume
nenhuma responsabilidade pela perda, atraso ou mau endereçamento de correspondência,
correio ou e-mails.
4. Quotas
4.1. A afiliação encontra-se disponível por um (1) ano ou por três (3) anos consecutivos. As quotas
referentes à afiliação são estabelecidas anualmente e são divulgadas no país de residência dos
clientes através da loja Swarovski ou em swarovski.com/scs ou ainda da nota de encomenda do
Brasil. A Swarovski poderá alterar os períodos ou as quotas de afiliação em qualquer altura, sendo
que as alterações apenas se aplicam a afiliações novas ou renovadas.
4.2. As quotas não são reembolsáveis.
5. Termo; Renovação
5.1. Uma renovação dentro do período atual de afiliação prolonga o prazo de validade existente da
afiliação com base no prazo para a renovação; este prazo para a renovação tem início no dia a
seguir ao fim do período atual.
5.2. A menos que o membro prolongue a sua respectiva afiliação, todas as afiliações terminarão
automaticamente após o seu termo. A Swarovski contatará o membro antes do termo da sua
afiliação, em conformidade, e garantirá ao membro um prazo de tolerância adequado (nunca
inferior a 2 meses) após a data final do termo da afiliação para a sua renovação. O prazo para a
renovação tem início no dia a seguir à data final do termo da afiliação anterior. O número pessoal
de afiliação dos membros não será utilizado por nenhum outro membro durante pelo menos 10
anos após a data final da afiliação.
6. Cessação
6.1. A menos que seja prolongada pelo membro, a afiliação termina automaticamente após o período
da afiliação.
6.2. A Swarovski poderá pôr termo à afiliação, incluindo todas as contas associadas, sem aviso prévio e
por qualquer motivo, se assim o entender, incluindo, mas não se limitando ao fato de a utilização
continuada dessa afiliação violar quaisquer disposições destes TCG, a legislação aplicável ou caso
a referida utilização seja de qualquer modo prejudicial aos interesses da Swarovski. Caso ocorra tal
cessação, o membro não terá direito ao reembolso das suas quotas de afiliação.
6.3. A Swarovski poderá cessar a totalidade ou parte dos benefícios disponíveis no âmbito do Programa
SCS em qualquer altura e sem aviso prévio. Caso ocorra a cessação do Programa SCS a critério
exclusivo da Swarovski, esta manterá os benefícios de afiliação até ao termo do período da
afiliação atual ou efetuará o reembolso, a todos os membros, de um valor das quotas proporcional
à parcela restante do período da afiliação atual.
7. Política de Privacidade
7.1. A Swarovski Cristais LTDA, Alameda Itu, 852 – 6º andar, São Paulo, SP CEP 01421-001, Brasil
(“Swarovski Brasil”) opera o Programa SCS e coleta, processa e usa dados pessoais dos membros
somente para a implementação desse programa. As informações não são compartilhadas com
qualquer entidade que não esteja descrita nestes TCG.
7.2. Para a operação do Programa SCS, a Swarovski coleta e salva os dados pessoais descritos abaixo
em um banco de dados central de clientes:
a. A Swarovski Brasil coleta e salva os dados obrigatórios fornecidos no formulário de cadastro do
Programa SCS (título, nome e endereço), além de quaisquer dados fornecidos voluntariamente
pelos membros do SCS no formulário de cadastro, como endereço de e-mail, telefone ou data de
nascimento (“Dados do formulário”).
b. No Programa SCS, a Swarovski Brasil também poderá salvar dados do histórico de compras
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dos membros na forma de itens comprados (designação do produto, preço, desconto), local e
horário de compra e número do membro. O histórico de compra será registrado caso o cartão
de membro do SCS seja apresentado no caixa para compras no Brasil em lojas de revendedores
oficiais do SCS. As lojas participantes no Brasil abrangem lojas operadas pela própria Swarovski,
com exceção de pontas de estoque e algumas lojas de concessão, na loja online da Swarovski
(swarovski.com), além de lojas de marca única operadas por parceiros da Swarovski. Outras lojas
operadas por parceiros da Swarovski talvez não possam fornecer as vantagens completas aos
membros do SCS. Uma lista de todos os revendedores SCS pode ser encontrada no Localizador de
loja em swarovski.com/boutiquefinder. Na loja online, o histórico de compras dos membros poderá
ser registrado caso o número de membro seja mencionado ao realizar uma compra.
Os dados declarados acima são usados pela Swarovski para as finalidades abaixo:
a. Nos revendedores SCS oficiais, os membros podem aproveitar as vantagens de membro
conforme definido no parágrafo 2. Mediante a apresentação do cartão de membro SCS,
o funcionário da loja poderá recuperar o histórico de compras do membro e outros dados
relacionados ao membro, para lhe fornecer consultoria adicional de acordo com suas compras
anteriores. Mediante a apresentação do cartão de membro SCS ou de um documento de
identidade oficial junto com o nome e a data de nascimento do membro, o funcionário da loja tem
acesso aos dados do histórico de compras salvo daquele membro.
b. A Swarovski também poderá usar os dados salvos no banco de dados de membros do Programa
SCS para convidar membros selecionados para eventos e promoções especiais, conforme
estabelecido no parágrafo 2.
c. A Swarovski também usa os dados para todas as outras finalidades relacionadas à participação
no SCS, particularmente para as vantagens estabelecidas no parágrafo 2.
d. Se um membro fornecer seu consentimento à Swarovski, esta poderá enviar ao membro mais
informações sobre a Swarovski, informações sobre produtos e ofertas exclusivas por e-mail e/
ou pelo correio. Com base nos dados do formulário e histórico de compra relatado pelas lojas
participantes, a Swarovski poderá personalizar as informações enviadas ao membro, para que este
receba particularmente, sempre que possível, informações que a Swarovski considere interessantes
para aquele membro. Com este fim, a Swarovski analisa os dados do formulário coletados no início
da participação e, em particular, leva em consideração as informações salvas relacionadas a idade,
sexo, interesses e preferências, além do tipo e número de vouchers recebidos e outras informações
que possam ser inferidas do histórico de compras.
O banco de dados central de clientes, no qual todos os dados aqui descritos são salvos, é operado
em nome e de acordo com as instruções da Swarovski por uma empresa associada à Swarovski,
a Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. A Swarovski é a controladora sob
as leis aplicáveis de proteção de dados e assegura a conformidade com as provisões das leis de
proteção de dados e as medidas de segurança necessárias no contexto do processamento dos
dados do contrato.
A qualquer momento, os membros têm direito de exigir da Swarovski informações relacionadas
a seus dados pessoais salvos, os destinatários ou categorias de destinatários que recebem seus
dados e a finalidade para a qual os dados são salvos, podendo fazê-lo através de contato com
a Swarovski Brasil, Swarovski Cristais LTDA, Alameda Itu, 852 – 6º andar, São Paulo, SP CEP
01421-001, Brasil ou customer_relations.br@swarovski.com ou de uma chamada para +55 11
5904.4555. Além disso, os membros poderão entrar em contato com a Swarovski a qualquer
momento, conforme declarado acima, para atualizar, corrigir, completar ou excluir seus dados
pessoais salvos.
Os membros participantes do Programa SCS que tenham dado consentimento para que seus
dados sejam usados para fins de publicidade poderão revogar tal consentimento com efeito futuro
a qualquer momento e sem qualquer ônus, entrando em contato com customer_relations.br@
swarovski.com.

8. Exclusões; Limitação da Responsabilidade
8.1. A utilização do programa SCS e de quaisquer dos seus benefícios associados é da exclusiva
responsabilidade dos membros. Os benefícios de afiliação são fornecidos “como tal” e “conforme
disponibilidade”.
8.2. A Swarovski não garante que (i) o programa SCS satisfaça as exigências dos membros e (ii) que
seja contínuo, atempado, seguro ou isento de erros
8.3. A Swarovski não será responsabilizada por quaisquer danos indiretos, acidentais, especiais,
consequentes ou exemplares incluindo, mas não se limitando, a danos relativos à perda de
lucros, boa vontade, utilização, dados ou outras perdas imateriais (mesmo caso a Swarovski tenha
sido avisada da possibilidade de tais danos) que resultem (i) da utilização ou impossibilidade
de utilização de programa SCS ou de quaisquer benefícios dele resultantes, (ii) dos custos de
aquisição de bens e serviços equivalentes que resultem de quaisquer bens, dados, informações
ou serviços comprados ou obtidos ou de mensagens recebidas ou transações celebradas através
da utilização do programa SCS, (iii) do acesso não autorizado ou da alteração dos dados dos
membros do programa SCS ou (iv) de quaisquer outras matérias associadas ao programa SCS.
8.4. Algumas jurisdições não permitem a exclusão de determinadas garantias ou a limitação ou
exclusão da responsabilidade relativamente a danos acidentais, consequentes ou outros.
Em conformidade, algumas das limitações e exclusões apresentadas acima poderão não ser
aplicáveis.
9. Legislação Aplicável e Jurisdição
Os presentes TCG, bem como os respectivos direitos e obrigações das partes aqui apresentadas,
regem-se e são interpretados de acordo com a legislação suíça, independentemente dos princípios
que se relacionem com conflitos entre diferentes leis. A jurisdição competente é a de Zurique, na
Suíça.
10. Reconhecimento
Os presentes TCG, incluindo todos os documentos aqui referenciados, representam o compromisso
integral entre a Swarovski e todos os utilizadores do Programa SCS relativamente ao mesmo e
substituem quaisquer outros contratos, declarações ou representações. Os títulos utilizados nos
presentes TCG servem apenas de referência e não afetam o significado de quaisquer termos. Todos
os utilizadores que usam uma secção do Programa SCS aceitaram os termos e condições dos
presentes TCG.
11. Alterações dos presentes TCG
A Swarovski poderá alterar os termos dos presentes TCG em qualquer altura, sem aviso prévio
ou responsabilização, através da publicação de termos e condições gerais revistos no web site do
programa do membro localizado no endereço swarovski.com/scs. Todas as alterações entram de
imediato em vigor, salvo indicação em contrário. O membro poderá, em qualquer momento, ter
acesso à versão atual dos presentes TCG através do em swarovski.com/scs. O membro poderá
também obter uma cópia dos TCG em qualquer loja da Swarovski ou contatando o Serviço de Apoio
ao Cliente.
Swarovski, junho de 2014

