ANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS JA
PROGRAMMI CLUB 5* TINGIMUSED

Üldsätted
SM grupi Club 5* programm pakub oma klientidele (hinna ja kvaliteedi suhte poolest) parimaid pakkumisi ning
muid eeliseid, mida annab Club 5* programmi liikmelisus (eeliste maht võib erineda SM gupi eri ettevõtete
lõikes), sealhulgas ettevõtte kohustust teavitada kliente – Club 5* liikmeid – allahindlustest ja pakkuda Club 5*
liikmelisust.
Kui klient saab Club 5* liikmeks, astuvad ettevõte ja klient lepingulistesse suhetesse, mille alusel võib ettevõte
töödelda kliendi isikuandmeid tema Club 5* liikmeks oleku ajal1.

Vastavus isikuandmete kaitse üldreeglitele
Andmete töötlemise seaduslikkus
SM grupi ettevõtted töötlevad Club 5* liikmete isikuandmeid kliendiga personaalse suhtlemise eesmärgil uute
toodete, pakkumiste, sündmuste ja muude turundusteadete osas ("Eesmärk") SMS-i, e-posti, trükitud
kataloogide ja telefoni teel ("Andmete töötlemise toimingud") sõlmitud lepingu täitmise kohustuste alusel,
mille osalised on klient (andmesubjekt) ja SM grupp.
Klubiliikme ja SM grupi vaheline Club 5* liikmelisusleping määratleb mõlema lepinguosalise õigused ja
kohustused ning nende õigused ja kohustused, kelle juures on klubiliikmel õigus saada allahindlusi, pakkumisi ja
muid soodustusi vastavalt Club 5* lepingu sätetes ja tingimustes sätestatule; ettevõte on kohustatud klienti
teavitama kõikidest soodustustest, millele tal on erinevate andmetöötlustoimingute kaudu õigus.
Tegemist ei ole allahindlusklubiga, vaid see on SM grupi ettevõtete pakutav teenus ning pakutavate
soodustuste saamiseks tuleb klubiliikmeid sellest teavitada.
Kui kaua töötleb SM grupp eesmärgi saavutamiseks isikuandmeid Club 5* liikmelisuse alusel?
Lepingulist kontakti (Club 5* liikmelisus) tohib sõlmida ainult liikmelisuse kehtivuse perioodil ning mitte pärast
selle lõppu.
Vastavalt liikmelisuse soetamise hetkel kehtivale andmevoole annab iga Club 5* liige andmesubjekti nõusoleku,
olenemata tema nõusolekust enne liikmeks astumist (liikmelisuse omandamist), ja selline subjekti nõusolek
kehtib seni, kuni klubliige võtab oma nõusoleku tagasi (isegi kui liikmelisus on lõppenud/lõpetatud).
Pärast Club 5* liikmelisuse lõppemist/lõpetamist saab eesmärgikohast andmetöötlust teostada ainult kliendi
nõusoleku alusel, mille võib saada enne või pärast liikmelisusperioodi lõppu või selle jooksul (selline nõusolek
peab olema saadud kooskõlas jaemüügivõrgu ja/või kõnekeskuse või telefoniturunduse nõusoleku saamise
juhendiga).
Club 5* – liikmelisuse tingimused
I. Teenuse kirjeldus
1) CLUB 5* teenust osutab ettevõte Studio Moderna OÜ, Teaduspargi 8, Tallinn, registrikood: 10924857,
KMKR nr: EE100810899 (edaspidi "STUDIO MODERNA").
1) Club 5* liikmed ("CLUB 5* liige") saavad kasutada erilisi liikmesoodustusi, nt allahindlused valitud
toodetele, kingitused teatud tellitud toodete eest ning muud hüved ja boonused, mis on paigutatud
veebilehtedele www.topshop.ee, www.dormeo.ee, www.delimano.ee, www.walkmaxx.ee,
www.wellneo.ee (“Veebileht”), samuti kauplustesse, mille aadressid leiate neilt veebilehtedelt, ning
mõnikord ka tele- ja raadioreklaamidesse. CLUB 5* liikmelisuse eeliseid saab kasutada ainult CLUB 5*
kaardi omanik.
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II. Liikmelisuse päritolu ja kestus
2) CLUB 5* liige võib olla iga üle 18-aastane füüsiline isik.
3) CLUB 5* liikmelisus algab esitatud arve kuupäevast ja klient saab seda kasutada peale liikmemaksu
tasumist. Liikmemaks on märgitud kehtivas hinnakirjas veebilehel http://www.topshop.ee/ või
muudes kanalites vastavalt hinnakirjale.
4) STUDIO MODERNA määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise tingimused, et kõik praegused ja
potentsiaalsed CLUB 5* liikmed saaksid nendega tutvuda nimetatud veebilehel
http://www.topshop.ee/.
5) Liikmemaksu tasumisega kohustuvad CLUB 5* liikmed täitma käesolevaid Club 5* liikmelisuse
tingimusi ja ärikorralduse üldtingimusi, mis on kättesaadavad STUDIO MODERNA veebilehel aadressil
http://www.topshop.ee/.
6) CLUB 5* liikmelisust on võimalik laiendada, on võimalik saada kõrgemat liikmestaatust. Liikmelisuse
laiendamine ja kõrgema taseme saamine sõltub sellest, kas CLUB 5* liige avaldab selleks soovi ja
täidab laiendamise tingimusi; kõrgem liikmestaatus on võimalik saada hiljemalt 13. kuul pärast
põhiliikmelisuse ostmist (pärast eespool nimetatud perioodi lõppu ei ole eelisliikmelisust võimalik
enam saada, vaid saab ainult põhiliikmelisuse). Liikmelisuse laiendamine on kasulik.
III. Kliendi liikmenumber ja eelised
1) Iga CLUB 5* liige saab isikliku liikmenumbri, mis annab talle õiguse nautida kõiki CLUB 5* liikmeks
olemise eeliseid. Liikmenumber on märgitud arvel, mille klient saab kaardi ostmisel.
2) CLUB 5* liikmeid teavitatakse alati CLUB 5* liikmetetele konkreetsele kaubale või teenusele
kehtivatest soodustustest telefoni või e-posti teel või postitatakse teave veebilehel www.top-shop.ee.
3) Liikmekaardi kaotamisest tuleb teatada telefonil +372 6 580 066.
4) Liikmekaarti saab kasutada CLUB 5* liikmetele alla hinnatud toodete puhul. Need tooted
märgistatakse CLUB 5* liikmete jaoks.
5) CLUB 5* Premium-taseme liikmete privileegid:
 1 aasta liikmestaatust;
 5% lisasoodustust kõikidele toodetele, millel pole veel Club 5* hinda;
 parimate tootemarkide parimad pakkumised, mis on saadaval ainult Club 5* liikmetele:
eksklusiivsed tooted ja hinnad, mida pakutakse ainult Club 5* liikmetele; kuni 70% allahindlus
parimatele Delimano, Dormeo, Walkmaxxi jpt tootemarkidele;
 kaardil on 14-päevane tühistamisõigus ainult juhul, kui kaardi eeliseid ei kasutata, saades
kaubalt soodustust!
CLUB 5* Exclusive-taseme liikmete privileegid:
 2 aastat liikmestaatust;
 5% lisasoodustust kõikidele toodetele, millel pole veel Club 5* hinda;
 parimate tootemarkide parimad pakkumised, mis on saadaval ainult Club 5* liikmetele:
eksklusiivsed tooted ja hinnad, mida pakutakse ainult Club 5* liikmetele; kuni 70% allahindlus
parimatele Delimano, Dormeo, Walkmaxxi jpt tootemarkidele;
 kaardil on 14-päevane tühistamisõigus ainult juhul, kui kaardi eeliseid ei kasutata, saades
kaubalt soodustust!
Studio Moderna jätab endale õiguse ühepoolselt muuta ja täiendada CLUB 5* kasutustingimusi,
vahendustasusid ning toodete ja teenuste hindu.

IV. Konfidentsiaalsus
1) CLUB 5* liige kinnitab, et kõik CLUB 5* liikmelisusega seotud andmed, eelkõige kontaktandmed, on
tõesed ja täpsed. CLUB 5* liige teavitab STUDIO MODERNAt esitatud andmete muutumisest 15
(viieteistkümne) päeva jooksul alates sellise muudatuse kuupäevast.
2) CLUB 5* liige kinnitab, et ta on tutvunud CLUB5* liikmelisuse tingimustega ja nõustub isikuandmete
töötlemisega STUDIO MODERNA poolt ettevõtte turundus- ja preemiaprogrammi eesmärkidel ning
reklaami- ja muude pakkumiste esitamiseks e-posti, telefoni, SMS-i teel ja trükitud kataloogis
käesoleva CLUB 5* liikmelisuse huvides sõlmitud lepingu alusel järgmises mahus: pöördumisvorm, eesja perekonnanimi, aadress, linn, sihtnumber, telefoninumber ja e-posti aadress.
3) Pärast CLUB 5* liikmelisuse lõppemist või lõpetamist ei töötle STUDIO MODERNA CLUB 5* liikme
isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui CLUB 5* liige on CLUB 5* liikmelisuse
eel, ajal või pärast seda andnud selgesõnalise nõusoleku ühenduse võtmiseks pärast käesoleva
liikmeksoleku tähtaja lõppu.
4) Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib CLUB 5* liige igal ajal tagasi võtta nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks eespool määratletud eesmärkidel.
5) CLUB 5* liikmel on õigus:
- oma isikuandmetele ligi pääseda ja parandada isikuandmeid vastavalt seaduses sätestatud
tingimustele;
- pöörduda STUDIO MODERNA kui isikuandmete vastutava töötleja või isikuandmete kaitse ameti poole,
nõudes olukorra parandamiseks vajalike meetmete võtmist, kui ta avastab, et isikuandmete
töötlemine rikub vastutava töötleja või muu isikuandmete töötlemisega seotud isiku kohustusi; sellisel
juhul on CLUB 5* liikmel õigus nõuda eespool nimetatud isikutelt:
- selgituste esitamist isikuandmete kohta;
- oma kohustuste rikkumisest hoidumist, kõrvaldades tekkinud olukorra kas selgitustega või muul
rahuldaval viisil;
- isikuandmete parandamist või täiendamist, et need oleksid tõesed ja täpsed;
- isikuandmete blokeerimist või kustutamist.
V. Liikmelisuse lõppemine
1. CLUB 5* liikmelisus lõppeb:
- kui liikmemaksu ei tasuta pärast arve saamist;
- pärast tähtaja möödumist, mille eest liikmemaks tasuti või
- CLUB 5* liikmete või
- STUDIO MODERNA poolse CLUB 5* väljaarvamisega (vt käesoleva punkti paragrahvi 3).
2. STUDIO MODERNA võib CLUB 5* liikme välja arvata kirjaliku teatisega ainult järgmistel põhjustel:
- CLUB 5* liige on esitanud oma liikmelisusega seoses vale- või mittetäielikku teavet;
- CLUB 5* liige kuritarvitab mis tahes moel liikmelisust või sellega seotud õigusi;
- CLUB 5* liige on avaldanud parooli, mis annab õiguse kasutada kõiki liikmelisuse eeliseid, kolmandale
isikule, kes ei ole CLUB 5* liige (ei ole lähisugulane – vanem, laps, mees, naine);
- igal juhul kahju, sh varalise või moraalse mainekahju tekitamise korral STUDIO MODERNA-le või
CLUB 5*-le.
- Liikmelisus lõpeb sel juhul kolmandal päeval pärast STUDIO MODERNA suhtes sellekohase postituse
tegemist CLUB 5* liikmetele.
3. CLUB 5* liikmelisuse ennetähtaegse lõppemise korral selle tühistamise või liikme väljaarvamise teel ei
ole endisel liikmel õigust liikmemaksu või selle osa hüvitamisele.
VI. Lõppsätted
1. Studio Moderna tagab pideva avaliku juurdepääsu CLUB 5* liikmelisuse tingimuste olemasolevale
sõnastusele veebilehtedel: www.topshop.ee, www.dormeo.ee, www.delimano.ee, www.walkmaxx.ee,
www.wellneo.ee ning kauplustes, mille aadressid leiate veebilehelt või helisatdes telefoninumbril
6 580 066.

2. STUDIO MODERNA jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid liikmelisuse sätteid ja tingimusi
ning ärikorralduse üldtingimusi. Mis tahes tingimused tuleb aga viivitamatult avaldada eespool
märgitud veebilehtedel. Kõik muudatused jõustuvad ja on jõus nende avaldamise kuupäevast eespool
märgitud veebilehtedel, kui neid ei ole sellest kuupäevast CLUB 5* liikmele kättesaadavaks tehtud.
3. STUDIO MODERNA kontaktteave:
Studio Moderna OÜ
Teaduspargi 8, Tallinn
registrikood: 10924857, KMKR nr: EE100810899
tel +372 6 580 066
e-post: klienditeenindus@studio-moderna.com

CLUB 5* liikmelisuse uuendatud tingimused kehtivad alates 01.10.2021.

