Uprava NK Osijek s.d.d. dana 1. siječnja 2018. donosi:

PRAVILNIK O OPĆIM UVJETIMA ČLANSTVA U BIJELO-PLAVOM KLUBU

Članak 1.
Bijelo-plavi klub članski je program Nogometnog kluba Osijek s.d.d., W. Wilsona 2,
Osijek kroz koji njegovi članovi ostvaruju popuste i pogodnosti uz korištenje
personalizirane članske iskaznice.
Članak 2.
Bijelo-plavi klub pruža svojim članovima mogućnost učlanjivanja i u NK Osijek
Cashback Program, koji je u organizaciji tvrtke myWorld d.o.o., na temelju
ugovornog odnosa između navedenih pravnih osoba.
Tvrtka myWorld d.o.o. Josipa Marohnića 1, Zagreb, posluje kao kupovna zajednica
koja članovima pruža mogućnost da kupnjom proizvoda i usluga kod trgovačkih
partnera myWorlda ostvaruju posebne pogodnosti, a pruža programsku podršku i
platformu za članstvo u Bijelo-plavom klubu.
Članak 3.
Sve uvjete korištenja članske iskaznice i sudjelovanja u Bijelo-plavom klubu i NK
Osijek Cashback Programu možete pronaći u Općim uvjetima poslovanja za
članove Cashback World-a koji su dostupni na web stranici www.cashback.nkosijek.hr
Članak 4.
Učlanjivanje u Bijelo-plavi klub i NK Osijek Cashback Program je besplatno.
Članak 5.
Pogodnosti koje članovi mogu koristiti na temelju članstva u Bijelo-plavom klubu i
NK Osijek Cashback program nabrojane su na web stranici www.cashback.nkosijek.hr
Članak 6.
Svaki član Bijelo-plavog kluba i NK Osijek Cashback programa prihvaća i suglasan je
da NK Osijek i tvrtka myWorld d.o.o. prikupljaju i obrađuju osobne podatke sukladno
Izjavi o zaštiti osobnih podataka Nogometnog kluba Osijek koja je dostupna na web
stranici www.nk-osijek.hr i Izjavom o zaštiti osobnih podataka tvrtke myWorld d.o.o.
koja je dostupna na web stranici www.cashback.-nk-osijek.hr

Članak 7.
Za slučajeve gubitka članske iskaznice, član koji je izgubio iskaznicu, prijavljuje
klubu isto na mail adresu marketing@nk-osijek.hr.
Na zahtjev člana izdaje se nova članska iskaznica kojoj se pridužuje novi važeći
bar kod.

Članak 8.
Sve informacije vezane uz članstvo u Bijelo-plavom klubu i NK Osijek Cashback
Programu mogu se dobiti putem e-maila na service.nk-osijek@cashbackworld.com.

U Osijeku, 1. siječnja 2018. godine.

NK Osijek s.d.d.
Igor Galić, direktor

