RETNINGSLINJER OG AVTALEVILKÅR FOR ANTON
CLUB
·
·
·

Vi respekterer ditt personvern og deler, leier eller selger ikke informasjon du
har delt med oss til noen andre med mindre vi er pålagt av loven.
Anton Sport kan slette din profil dersom du ikke følger våre retningslinjer.
Det er enkelt å kontakte Anton Sport kundeservice dersom du har spørsmål
eller skulle trenge hjelp.

RETNINGSLINJER VED BRUK
Tjenesten Anton Club er gjort tilgjengelig til deg av Anton Sport, Mobo
Sportsholding AS, heretter beskrevet som ”Anton Sport”. Gjennom tilgang til og
bruk av tjenesten Anton Club samtykker du til å følge våre retningslinjer og
avtalevilkår. Anton Sport og våre tredjeparter forbeholder seg retten til å gjøre
forbedringer og/eller endringer i tjenesten og avtalevilkår uten forvarsel. Anton
Club er ikke laget/tenkt for barn under 15 år. Vennligst ikke bruk denne tjenesten
dersom du ikke samtykker til våre retningslinjer og avtalevilkår. GJENNOM Å
FORTSETTE Å BRUKE DENNE TJENESTEN INDIKERER DU DITT
SAMTYKKE TIL VÅRE RETNINGSLINJER OG AVTALEVILKÅR OG ALLE
ENDRINGER HERETTER.
Anton Sport forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre eller legge ned,
midlertidig eller permanent, denne tjenesten. Du samtykker til at Anton Sport ikke
blir holdt ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer,
suspensjon eller nedleggelse av siden på noen som helst måte.

Registrering
For å kunne bruke Anton Club og fordelene gjort tilgjengelig gjennom tjenesten
må du fullføre registreringen på antonclub.no. Du samtykker til: (1) å gi oss sann,
riktig, oppdatert og fullstendig informasjon slik det er etterspurt i
registreringsskjemaet på siden, og (2) opprettholde og oppdatere dine
brukerdata. Dersom du fyller ut usann eller utdatert informasjon forbeholder
Anton Sport seg retten til å suspendere eller slette din profil, samt nekte deg all
nåværende eller fremtidig bruk av tjenesten.

Bruk og opptjening av Bonus
Bonus som tjenes opp gjennom Anton Club forutsetter kjøp i en av Anton
Sport sine butikker, og kan kun brukes hos Anton Sport dersom ikke annet
er spesifisert. Bonus opptjenes ikke på nedsatte/rabatterte varer og
tjenester, eller ved bruk av bonus.

Opptjening av bonus forutsetter registrering av betalingskort, og dersom det blir brukt
et kort som ikke er registrert plikter ikke Anton Sport å tildele bonus på dette kjøpet.
Anton Sport forplikter seg ikke til de bonussatsene som er satt og forbeholder seg
retten til å endre satsene uten forvarsel.
Du er oppmerksom på at opptjent bonus er gyldig i 12 måneder etter handel
som er bonusberettiget, og etter utløpstiden vil bonusen bli trukket fra din
bonussaldo.
Du er også klar over at du ikke har rett på bonus dersom du er ansatt i Anton Sport
og/eller handler med Skiforeningsrabatt eller BUL-klubbrabatt

Utmelding
Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap i Anton Club, og utmelding vil skje
umiddelbart etter at du har aktivt meldt deg ut. Ved utmelding av Anton Club er du
klar over at du vil miste all opptjent bonus og bonusnivå, og Anton Sport plikter ikke
å utbetale utestående bonus. For å melde deg ut må du ta kontakt med Anton Sport
kundeservice. Du kan når som helst melde deg inn i Anton Club igjen, men vil ikke
få tilbake bonus eller tilbakestilles til tidligere bonusnivå.

BRUKEROPPTREDEN – VÆR SNILL
Du er ene og alene ansvarlig for å holde ditt brukernavn og passord konfidensielt. Vi
etterstreber å gjøre det vi kan for å beskytte din konto fra å bli misbrukt, men vi kan
ikke garantere for absolutt sikkerhet av din konto, din personlige informasjon og
andre data på din profil. Du samtykker til å gi umiddelbar beskjed til Anton Sport
dersom du skulle oppleve at andre bruker og/eller får tilgang til din profil uten ditt
samtykke. Du samtykker å ikke bevisst forsøke å opptjene mer bonus enn du har rett
til.

VI VIL BRUKE DINE TILBAKEMELDINGER FOR
Å BLI ENDA BEDRE
Vi ønsker å høre dine tilbakemeldinger, forslag og andre henvendelser knyttet til
Anton Sport og Anton Club. Ettersom du ikke plikter å gi din tilbakemelding til oss, vil
du i et tilfelle hvor du gir oss tilbakemelding, gi oss samtykke til å bruke, kopiere,
distribuere, imitere og/eller utnytte din tilbakemelding med hensikt å hjelpe andre
medlemmer eller Anton Sport. Dersom du ikke ønsker dette ber vi deg la være å
sende oss tilbakemeldinger av denne typen.

PERSONVERNERKLÆRING

·
·
·

Ditt personvern er viktig for oss, og vi i Anton Sport har derfor noen
grunnleggende prinsipper:
Vi ber deg ikke om informasjon hvis vi ikke trenger det
Vi deler ikke din informasjon med noen andre med mindre du har gitt oss
ettertrykkelig tillatelse.
Vi lagrer din informasjon med største fortrolighet og med fokus på ditt
personvern og sikkerhet.
Hvilken informasjon er det Anton Sport lagrer om meg og hvordan behandles
den?

Anton Sport innhenter og lagrer kun informasjon vi har fått av deg og det du har
samtykket til å dele med oss. Vi deler, leier eller selger ikke informasjon om våre
medlemmer og brukere av Anton Club til noen tredjepart for egen bruk med
mindre det er blitt gitt aktivt samtykke.
Det er Mobo Sportsholding AS (Dyrskuevegen 21, 2040 Kløfta) som er
behandlingsansvarlig for dine opplysninger. De lagres av vår tekniske leverandør
Maincard AS i EU og deles kryptert med de underleverandører som er nødvendig
for å drifte Anton Club. Det innhentes også personopplysninger i form av
transaksjondata fra bankene via BankAxept
Opplysningene lagres så lenge du er medlem i Anton Club, og blir slettet hvis
du en gang melder deg ut.
For å få tilgang til tjenestens kjernefunksjonalitet er du nødt til å fullføre
registreringen på antonclub.no og dermed samtykke til våre retningslinjer og
brukervilkår. Du kan når som helst trekke ditt samtykke, i praksis innebærer det
at du melder deg ut. Anton Club er ikke laget for/tiltenkt barn under 15 år, og vi
vil ikke gjøre det tilgjengelig å registrere fødselsdato som tilsier at du er under 15
år.
Som en del av Anton Club kan du registrere følgende informasjon om deg selv:

Navn
Vi synes det er hyggelig å vite hvem vi snakker til, og med registrert navn vil det
være lettere å hjelpe deg med å holde informasjonen din oppdatert med
automatiske oppdatering av medlemsdata.

E-post
E-postadressen er din unike nøkkel og ditt brukernavn hos Anton Club. Uten en
e-postadresse får vi ikke gitt deg tilgang til tjenesten. Dersom du har lyst, vil vi
også sende deg informasjon, tilbud, bonussaldo og andre nyheter. Hvis ikke kan
du når som helst melde deg av nyhetsbrevene våre.

Kjønn

For å kunne sende deg mer relevant informasjon hjelper det å vite om du er mann eller
kvinne. Slik kan vi gjøre det vi kan for at du som mann ikke får nyheter om sports-BHer eller du som kvinne tilbud på herresko.

Adresse, Postnummer og sted
Vi har butikker i ulike områder og ofte ønsker vi å informere de som bor i
nærheten om spesielle tilbud eller aktiviteter. Slik kan vi sende deg mer relevant
informasjon.

Mobilnummer
Fyller du ut mobilnummer gir du oss muligheten til å sende deg tilbud og varsler på
SMS. Et godt eksempel er at hvis du står på venteliste til et kurs og en plass blir
ledig, vil vi informere deg på SMS om at du har fått en ledig plass.

Betalingskort
For å kunne beregne bonus og sende deg elektroniske kvitteringer er vi avhengig
av at du registrerer ditt betalingskort. Når du gjør et kjøp i en av våre butikker får vi
blant annet summen du har handlet for og kan beregne og tildele opptjent bonus. Vi
får også tilgang til kvitteringsdetaljene slik at en gyldig kvittering vil bli tilgjengelig på
“Min side”.

Interesser
Hos Anton Sport får du kjøpt utstyr til en mengde sporter og aktiviteter, men vi
mistenker at ikke alle driver med alt. Derfor ønsker vi at du forteller oss hva du er
interessert i slik at vi kan holde deg oppdatert på nettopp det.
Utover de opplysningene du selv oppgir lagrer vi informasjon om de kjøpene du gjør
for å kunne beregne bonus og vise deg digitale kvitteringer. All denne
informasjonen kan du når som helst kreve å få utlevert, endret eller slettet.

Hva gjør Anton Sport for å beskytte informasjonen du har delt
med oss?
Tjenesten bruker (SSL) Secure Sockets Layer-teknologi som er industristandard
for å kryptere personlig og sensitiv informasjon som navn, e-post, adresse og
kortinformasjon.

