ENEMMÄN ETUJA NOPEAMMIN

LIITY NYT MODA KANTA-ASIAKKAAKSI!
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Jotta voimme palkita Sinut ostohyvityksellä, tulee meidän tallentaa tietoja ostoistasi (ostetut tuotteet, hinnat
ja ostopaikat). Näitä tietoja käytetään ostohyvityskertymien seurantaan ja markkinointiin niissä kanavissa,
joissa olet antanut luvan. Voit koska tahansa saada tiedot, joita järjestelmään on Sinusta tallennettu.
Voit esittää tarkastuspyynnön joko omassa myymälässäsi tai sähköpostitse osoitteesta info@texmoda.fi.
Voit myös korjata ko. tietoja ja/tai pyytää poistamaan kaikki Sinusta tallennetut tiedot.
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja käsittelemme kaikki tietoja huolellisesti.
MODA kanta-asiakas-rekisteriä ylläpitävät yhteisesti Texmoda Fashion Group, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki,
p. 09-7771 200 ja paikallinen MODA ketjuyritys, jossa olet kanta-asiakkaaksi liittynyt.
Lue lisää tietosuojastasi ja tavastamme käsitellä henkilötietoja osoitteesta www.moda.fi/kanta-asiakkuus
Myönnän Moda-ketjulle luvan tallentaa tietoja ostoistani

Ort och datum

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Underskrift

För att kunna belöna dig med bonus, måste vi spara information om dina köp (köpta produkter, priser och
inköpsställen). Denna information använder vi för uppföljning av insamlad bonus och marknadsföring i de
kanaler för vilka du har gett ditt samtycke. Du kan när som helst få de uppgifter om dig som har sparats
i systemet. Du kan begära att få kontrollera uppgifterna i din butik eller per e-post på info@texmoda.fi.
Du kan också korrigera de aktuella uppgifterna och/eller begära att all information om dig raderas.
Vi respekterar din integritet och behandlar all information med omsorg.
MODA stamkundsregistret upprätthålls gemensamt av Texmoda Fashion Group, Verkstadsgatan 10 A,
00580 Helsingfors, tfn 09-7771 200 och det lokala MODA kedjeföretag där du har anslutit dig som stamkund.
Läs mer om ditt dataskydd och hur vi hanterar personuppgifter på www.moda.fi/kanta-asiakkuus
jag ger Moda-kedjan tillstånd att spara information om mina köp
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