
 

 

 

Όροι χρήσης της Fiva Green Card 

• Η κάρτα δεν είναι πιστωτική. Είναι προσωπική και χρησιμοποιείται από 

τον κάτοχό της ως επιβράβευση, για τις αγορές προϊόντων για να 

απολαμβάνει τα προνόμια που του παρέχονται. 

• Τα προνόμια και οι προσφορές που σχετίζονται με τη χρήση της κάρτας 

υπόκεινται οποτεδήποτε σε τροποποίηση ή κατάργηση χωρίς να 

απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του κατόχου της 

κάρτας. 

• Οι πόντοι που κερδίζει ο κάτοχος της κάρτας δεν επιτρέπεται να 

μεταβιβασθούν, εκχωρηθούν και να ανταλλαχθούν με μετρητά ή να 

χρησιμοποιηθούν καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρά αποκλειστικά και 

μόνο σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες προσφορές και 

προνόμια, όπως αυτά ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς. 

• Για τυχόν απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της κάρτας ο κάτοχος μπορεί 

να ενημερώνει άμεσα το garden center Βασιλειάδη, για την επανέκδοση 

νέας κάρτας και διαγραφή της παλιάς. 

 

Συγκατάθεση για την παροχή άδειας τήρησης & 

επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω 

ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο 

σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων 

από την επιχείρηση «Ν. Βασιλειάδη» δίνω τη συγκατάθεσή μου για: 

• Την πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και 

υπηρεσιών, της επιχείρησης «Ν. Βασιλειάδη», τις οποίες ενδιαφέρομαι να 

λαμβάνω ή έχω ήδη λάβει ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως 

π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

διαδικτύου. 



 

 

 

• Την ένταξή μου ως μέλος της Fiva Green Card στα πλαίσια marketing 

της επιχείρησης. 

• Τη διαμόρφωση profile και στα ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τη 

συμπεριφορά και τις καταναλωτικές μου συνήθειες, για την παροχή 

υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την 

αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων μου. 

• Την αποδοχή της αποστολής ερωτηματολογίων ικανοποίησης και 

αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. 

• Την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες της επιχείρησης. 

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως να σας γνωστοποιήσουμε 

τα στοιχεία αρχείου, που σας αφορούν ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους. 

 

 

 


