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Τα ειδικά προνόμια που απολαμβάνετε αποκλει στικά

ως μέλη του Holistic Fitness by Sofia Amountzia
θα ορίζονται κατά καιρούς από τον Διοργανωτή και θα σας
γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ενδεικτικά
αναφερομένων, μέσω ταχυδρο μεί ου, sms, e-mail κ.τ.λ.) στα
στοιχεία που έχετε δηλώσει.

Με τη συμμετοχή σας στο Holistic Fitness Members
Club συναινείτε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρη-
σιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την
επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτο-
ματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποι-
ουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός
διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’
εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο
συλλέγονται, ήτοι την συμμετοχή στο member club και
την προώθηση/ προβολή του member club με κάθε πρό-
σφορο μέσο. 

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας στοιχεία
θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και ως συμ-
μετέχων έχετε δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχε-
τικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργα-
σίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
κατά τα ανωτέρω.

Ως μέλος επίσης ρητά συμφωνείτε με την αποστολή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και μηνύματος στο
τηλέφωνό σας με πληροφορίες σε σχέση με ειδικά προ-
νόμια, θέματα, υπηρεσίες και ειδήσεις που αφορούν το
member club στην διεύθυνση e-mail ή/και στο τηλέφωνο
που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.
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Για ερωτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση / πληροφορία 
επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: taebo@taebo.gr  

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
Όλα τα Προνόμια και οι Όροι Συμμετοχής στο 

Holistic Fitness Members Club by Sofia Amountzia
αναγράφονται αναλυτικά στο site

http://www.taebo.gr
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