Medlemsvillkor
Att bli medlem i MyWay Nybros ”MyWayklubben” kostar inget och Du som kund förbinder dig inte
till några köp. Som medlem i ”MyWayklubben” kommer du få specialerbjudanden i butik samt
olika SMS-utskick om exempelvis specialerbjudanden, rabatter eller nyheter. ”MyWayklubben”
gäller, och finns endast, hos MyWay Nybro.
Regler för medlemskap:
- Du måste ha fyllt 16 år för att kunna bli medlem.
- Medlemskap i ”MyWayklubben” är kostnadsfritt och är endast till för privatpersoner.
- Du tecknar medlemskap hos MyWay Nybro alternativt på www.mywaynybro.se.
- Vid tecknandet av medlemskap erhåller du ”MyWayklubbens” fysiska medlemskort. Detta
kort är personligt och får ej överlåtas eller användas av annan person än den som tecknat
medlemskapet.
- Tecknandet av medlemskap i butik sker mot legitimation. Tecknandet av medlemskap via
hemsida sker mot personnummer. Vid tecknande av medlemskap i butik lämnas
medlemskortet över fysiskt i butik. Vid tecknande av medlemskap via hemsidan måste
medlemskortet hämtas fysiskt hos MyWay Nybro. Utlämnande av medlemskort sker då
mot uppvisande av giltig legitimation.
Medlemskapet i ”MyWayklubben” gäller enbart hos MyWay Nybro. Medlemskapet kan ej
överlåtas. Vid problem med medlemskapet eller medlemskortet, vänligen kontakta MyWay Nybro.
Likväl förbehåller sig MyWay Nybro rätten att när som helst ändra villkoren för ”MyWayklubben”.
Ändringar av villkoren träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats via SMS eller mail.
Uppdaterade villkor finns tillgängliga på www.mywaynybro.se eller hos MyWay Nybro. Du kan när
som helst lämna ”MyWayklubben”. Det som krävs för att lämna klubben är ett mail till MyWay
Nybro. MyWay Nybro förbehåller rätten att spärra ett medlemskap om det missbrukas.
Information om behandling av personuppgifter:
Genom att teckna medlemskap i ”MyWayklubben” hos MyWay Nybro samtycker du till att ditt
personnummer används vid behandling av följande: Du ger Sebastian Westerlund Livs AB,
556951-4499, rätt att för marknadsföringsändamål (t.ex. postala utskick, sms, e-post) behandla
uppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras när du använder ditt medlemsnummer.
MyWay Nybro säljer inte under några omständigheter vidare personuppgifter för användning av
tredje part för tredje parts tjänster och/eller kommunikation. Personuppgifterna kommer enbart att
användas till MyWay Nybros egen marknadsföring, marknads- och kundanalyser, affärs- och
metodutveckling och statistik, samt för att upprätthålla god kund- och registervård.
Personuppgiftsansvarig är Sebastian Westerlund Livs AB, 556951-4499. Alla personuppgifter,
personnummer och uppgifter om kontot samt köp (kassakvittoinformation) hanteras i enlighet
med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna om köp sparas i maximalt 24 månader och
behandlas för att kunna administrera kundförhållandet. En gång under en tolvmånadersperiod
har medlemmen rätt att kostnadsfritt begära ut information om personuppgiftsbehandlingen.
Fortsatt kommunikation och/eller personuppgiftsbehandling kan avsägas via kundtjänst.
Ändringar och borttagande av personuppgifter kan också göras via kontakt med MyWay Nybro.

