CLUB ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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for your life.

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ LR
Ι. Πεδίο εφαρμογής

IV. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνας

VIII. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής χάριν

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνας

Η LR και το μέλος Club LR επεξεργάζονται μεταξύ τους

συντομίας «ΓΟΣ») ισχύουν για όλες τις συμβάσεις

κατέχονται ή και ασκούνται νόμιμα από την LR δυνάμει

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως μέσω των

που συνάπτονται από την LR Health & Beauty Systems

ειδικής συμφωνίας παραχώρησης. Η εκμετάλλευση των

διαθέσιμων από την LR συστημάτων και με βάση τα

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (εφεξής καλούμενη «LR») με

δικαιωμάτων αυτών δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή

στοιχεία που η LR ή το μέλος Club LR έχουν συλλέξει

καταναλωτές για την πώληση και παράδοση προϊόντων της

συναίνεσή μας.

για άλλα μέλη Club LR. Κατά συνέπεια, η LR και το μέλος

LR. Για την πώληση των προϊόντων μας μέσω του διαδικτύου

V. Εγγύηση

ισχύουν μόνο οι όροι που αναγράφονται στην ιστοσελίδα
των ηλεκτρονικών καταστημάτων μας για την Ελλάδα και
την Κύπρο αντίστοιχα.
Όροι που παρεκκλίνουν, έρχονται σε αντίθεση ή
συμπληρώνουν τους ΓΟΣ δεν καθίστανται μέρος της
σύμβασης. Όροι συναλλαγής που περιέχονται ή στους
οποίους γίνεται παραπομπή σε έντυπο του πελάτη, δεν

Ανάλογα με την περίπτωσή σας, ισχύουν οι διατάξεις του
Ελληνικού Αστικού Κώδικα ή του Κυπριακού Νόμου 7(Ι)/2000.
Πέραν των διατάξεων αυτών, ισχύουν οι ειδικοί όροι εγγύησης
που μπορεί να συνοδεύουν ένα συγκεκριμένο προϊόν.
VI. Περιορισμός ευθύνης

Club LR ευθύνονται από κοινού δυνάμει της νομοθεσίας
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα καθήκοντα της από κοινού επεξεργασίας δεδομένων
κατανέμονται μεταξύ της LR και του μέλους Club LR ως
εξής: Το μέλος Club LR είναι υπεύθυνο (i) για τη συλλογή
στοιχείων που αφορούν παραγγελίες άλλων μελών Club
LR και για τη χρήση των στοιχείων αυτών με σκοπό την
διεκπεραίωση των παραγγελιών αυτών, (ii) για τη συλλογή

Αποκλείουμε την ευθύνη μας, καθώς και την ευθύνη των

των στοιχείων των μελών Club LR που προσέλκυσε

βοηθών μας εκπλήρωσης, για τις ζημίες εκείνες που

επιτυχώς και για τη χρήση των στοιχείων αυτών με

Παραγγελίες μπορούν να δοθούν μόνο από ενήλικες που

προκλήθηκαν από ελαφριά αμέλεια και δεν οφείλονται

αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των πωλήσεων.

έχουν διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

σε παράβαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η

Η LR έχει την ευθύνη διάθεσης των συστημάτων που

Προϊόντα μας πωλούνται μόνο σε ποσότητες που καλύπτουν

εκπλήρωση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την

χρησιμοποιούνται για την κεντρική επεξεργασία των

τις συνήθεις ανάγκες ενός νοικοκυριού. Παραδίδουμε

ορθή εκτέλεση της σύμβασης, συνεπώς η τήρησή τους

προσωπικών δεδομένων. Μέσω των συστημάτων αυτών η

προϊόντα αποκλειστικά σε διευθύνσεις εντός Ελλάδας και

εύλογα προσδοκάται από εσάς (θεμελιώδεις συμβατικές

LR επεξεργάζεται τα στοιχεία των μελών Club LR με σκοπό

Κύπρου.

υποχρεώσεις).

την διεκπεραίωση των παραγγελιών, τον υπολογισμό

ΙΙ. Πληροφορίες για τη σύναψη της σύμβασης

Ο παραπάνω περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει για τις ζημίες

γίνονται αποδεκτοί.

Ο αντισυμβαλλόμενός σας στην Ελλάδα:

εκείνες που συνίστανται σε βλάβη της ζωής, της σωματικής
ακεραιότητας ή της υγείας, ούτε και για αξιώσεις με βάση

των bonus (προμηθειών) και τον καθορισμό της βαθμίδας
τίτλου των συνεργατών, καθώς επίσης με σκοπό την
προώθηση των πωλήσεων. Η LR παρέχει στο μέλος Club
LR τα στοιχεία των μελών Club LR που το αφορούν. Η LR

LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 144

τις διατάξεις του ελληνικού ή του κυπριακού δικαίου περί

52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού 50 – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα (άρθρο

001682601000 – ΑΦΜ 095568164 –

6 Ν. 2251/2991 - Νόμος 105(Ι) του 1995).

παροχή πληροφοριών προς θιγόμενους συνεργάτες, μέλη

Εταιρικό Κεφάλαιο 130.050 €

VII. Ειδικοί όροι για τα μέλη του Club LR

οφείλει, όταν αυτό του ζητηθεί, να υποστηρίξει την LR με

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Βάγης Μπαμπούσης
Ο αντισυμβαλλόμενός σας στην Κύπρο:
LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,
1082 Λευκωσία, Κυριάκου Μάτση 6, Eagle House, 10ος
όροφος – Αριθμός Εφόρου Εταιρειών: ΑΕ 1512 – Αριθμός
Εγγραφής ΦΠΑ: 90001028J – Νόμιμος Εκπρόσωπος: Βάγης
Μπαμπούσης

είναι η μόνη αρμόδια για την κοινοποίηση στοιχείων και την
Club LR και άλλους πελάτες. Προς τούτο, το μέλος Club LR

Ως μέλη Club LR απολαμβάνετε ειδικά προνόμια: 15%

κάθε κατάλληλο τρόπο. Το μέλος Club LR υποχρεούται να

έκπτωση επί των τιμών καταλόγου για απεριόριστο χρονικό

τηρεί όλες τις νομοθετικές και συνομολογηθείσες με την

διάστημα, τακτική έγκαιρη ενημέρωση για τα προϊόντα και

LR προδιαγραφές προστασίας δεδομένων προσωπικού

τις προσφορές μας, καθώς και διάθεση ενός προσωπικού

χαρακτήρα. Το μέλος Club LR υποχρεούται να προωθεί

συμβούλου για κάθε ερώτημα που σας απασχολεί αναφορικά

άμεσα στην LR τυχόν αιτήματα των αρμοδίων αρχών.

με την LR. Η εγγραφή σας στο Club LR γίνεται με μια
πρώτη παραγγελία προϊόντων από τους καταλόγους της

ΙΧ. Εφαρμοστέο δίκαιο

LR Health & Beauty, χωρίς ελάχιστο όριο παραγγελίας και

Η παρούσα σύμβαση διέπεται, ανάλογα με την περίπτωσή

με την ανάλογη συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή του

σας, από το ελληνικό ή το κυπριακό δίκαιο, με αποκλεισμό

πρώτης παραγγελίας.

παρακάτω εντύπου.

της εφαρμογής των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς

ΙΙΙ. Αποστολές προϊόντων

Μπορείτε και εσείς να προσελκύσετε άλλα πρόσωπα για

Η σύμβαση συνάπτεται με τη χρήση του παρακάτω εντύπου

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται σε

εγγραφή στο Club LR και να λάβετε έτσι την ειδική έκπτωση

δικαίου, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις
διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

που η LR παρέχει κάθε φορά στην επόμενη αγορά σας.

Χ. Διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών

δηλώνεται στο έντυπο της πρώτης παραγγελίας. Ισχύουν

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να γίνετε συνεργάτης μας,

Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασίες ενώπιον επίσημα

οι αναγραφόμενοι στο έντυπο αυτό όροι αποστολής και

ο προσωπικός σας σύμβουλος θα παραμείνει διαθέσιμος με

αναγνωρισμένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης

πληρωμής.

την ιδιότητα πλέον του σπόνσορα.

καταναλωτικών διαφορών.

ταχυμεταφορέα προς αποστολή στη διεύθυνση που

ΌΡΟΙ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗΣ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ
Σημαντική επισήμανση:

service.gr@lrworld.com, είτε την LR Ηealth & Beauty Systems

που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε

Tο δικαίωμα ελεύθερης υπαναχώρησης δεν ισχύει για

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Κύπρος - 1082 Λευκωσία, Κυριάκου

από τη σύμβαση. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα με το ίδιο

τις συμβάσεις προμήθειας σφραγισμένων αγαθών, λ. χ.

Μάτση 6, Eagle House, 10ος όροφος, τηλ. +357 22 877282, φαξ

μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε στην αρχική

καλλυντικών (κρέμες, αρώματα, κλπ.) με σφραγισμένη

+357 22 730678, ηλεκτρονική διεύθυνση: service.cy@LRworld.

συναλλαγή μας, εκτός και αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητά σε

συσκευασία, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για

com, με μια ξεκάθαρη γραπτή δήλωση (π.χ. με ταχυδρομική

κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν

λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα

επιστολή, με φαξ ή ηλεκτρονική επιστολή) για την απόφασή

έξοδα για μια τέτοια επιστροφή χρημάτων.

σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Υπόδειγμα εντύπου

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι

υπαναχώρησης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας

να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή να μας αποδείξετε ότι τα

μας https://www.lrworld.com/cms/gr

στείλατε πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Για τη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας αρκεί να

Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα ή να μας τα

αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος

παραδώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και

υπαναχώρησης πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας

Συνέπειες υπαναχώρησης:

δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Η προθεσμία

Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε

αυτή τηρείται αν μας στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν την

όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων

εκπνοή της. Θα επιβαρυνθείτε μόνο με την άμεση δαπάνη

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης,

των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των έξτρα

επιστροφής των προϊόντων. Φέρετε ευθύνη μόνο για

οφείλετε, ανάλογα με την περίπτωσή σας, να ενημερώσετε

[extra] εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να

οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων που θα

είτε την LR Ηealth & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,

χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τρόπος παράδοσης από τον

προκύψει από χειρισμό σας που δεν ήταν απαραίτητος για να

Ελλάδα - 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού 50, τηλ. +30

δικό μας φθηνότερο τυποποιημένο), χωρίς αδικαιολόγητη

προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία

210 2851415, φαξ +30 210 200 21111, ηλεκτρονική διεύθυνση:

καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα

των προϊόντων.

οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παραλαβή τους.
Δικαίωμα υπαναχώρησης:
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14
ημερών χωρίς να δώσετε την οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη
της ημέρας κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που
εσείς ορίσατε και είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα μας,
αποκτήσατε ή απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών

2.3 Δεδομένα δικτύου

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Δεδομένων εμείς, η LR Health & Beauty Systems

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της δομής του δικτύου στο

Υπεύθυνος φορέας για Ελλάδα: LR Health & Beauty Systems

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (εφεξής καλούμενη «LR»), σας

οποίο ανήκετε ως πελάτης προκειμένου να υπολογίσουμε

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού 50,

ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε

το bonus που δικαιούνται οι upline συνεργάτες που σας

service.gr@LRworld.com.

και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα

προσέλκυσαν επιτυχώς ως μέλος Club LR άμεσα ή έμμεσα.

Υπεύθυνος φορέας για Κύπρο: LR Health & Beauty Systems

πλαίσια της μεταξύ μας συναλλαγής. Η LR ακολουθεί πιστά

Τα στοιχεία αυτά διατίθενται επίσης σε συνεργάτες της

τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., 1082 Λευκωσία, Κυριάκου Μάτση 6, Eagle

LR, εφόσον σχετίζονται με τον υπολογισμό του bonus

καλούμενος «Γενικός Κανονισμός») και άλλων σχετικών

House, 10ος όροφος, service.cy@LRworld.com.

τους. Οι εν λόγω επεξεργασίες δεδομένων βασίζονται

διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: P2 Consult, κ. Jürgen

στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού Κανονισμού.

χαρακτήρα .

Πέραν αυτού επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της δομής του

Golda, Deutchland - 59174 Kamen, Wilhelm Bläser Str. 3c,

1. Ποία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταγράφουμε

παραπάνω δικτύου για αναλύσεις αγοράς, στατιστικές, την

από εσάς;

αποτροπή ενδεχόμενων καταχρηστικών πρακτικών και τη

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία

βελτιστοποίηση του καθήκοντος μέριμνας για το δίκτυο,

για ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο

εφόσον για την επεξεργασία αυτή επικαλούμαστε ένα

που εσείς μας παρέχετε, μας ανακύπτει ή συλλέγεται από

υπέρτερο έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του

εμάς με οιοδήποτε άλλο τρόπο. Στα πλαίσια της μεταξύ μας

Γενικού Κανονισμού).

σχέσης συναλλαγής επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε
τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
Βασικά προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ
και αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, καθώς επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού
σας λογαριασμού, τυχόν οικειοθελείς πληροφορίες (π.χ.
στοιχεία πιστωτικής κάρτας) και από το νόμο απαιτούμενες
πληροφορίες
Δεδομένα παραγγελιών και τζίρου: Στοιχεία για τις
παραγγελίες που δώσατε και τις πωλήσεις που έγιναν μέσω
των παραγγελιών αυτών
Δεδομένα δικτύου: Στοιχεία αναφορικά με την upline δομή του
δικτύου στο οποίο καταχωρηθήκατε, δηλαδή σχετικά με τους
συνεργάτες μας που σας προσέλκυσαν ως πελάτη άμεσα ή έμμεσα.
2. Για ποίο σκοπό και δυνάμει ποίας διάταξης
χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
2.1 Βασικά προσωπικά δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα για
την εκτέλεση των συμπεφωνημένων μαζί σας παραγγελιών,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού Κανονισμού.
Αυτό ισχύει και για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων
που είναι απαραίτητες για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη
της μεταξύ μας σύμβασης. Τα δεδομένα σας κοινολογούνται
επίσης σε συνεργάτες της LR, εφόσον αυτό απαιτείται για
την εκπλήρωση της συμβατικής τους υποχρέωσης μέριμνας
και εφόσον εσείς έχετε προηγουμένως συναινέσει σ’ αυτό
ρητά. Χωρίς την επεξεργασία των βασικών σας προσωπικών
δεδομένων δεν είναι δυνατή η σύναψη και η εκτέλεση της
μεταξύ μας σύμβασης.
Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα βασικά σας προσωπικά
δεδομένα για σκοπούς μάρκετιγκ, εφόσον για μια τέτοια
επεξεργασία επικαλούμαστε ένα υπέρτερο έννομο συμφέρον
(άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του Γενικού Κανονισμού) ή έχετε
συναινέσει στην επεξεργασία αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ.
α του Γενικού Κανονισμού). Ιδίως θα σας διαβιβάζουμε
τακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ενημερωτικό

2.4 Καμία αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης
Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που παράγουν έννομα
αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά
με παρόμοιο τρόπο και βασίζονται αποκλειστικά στην
αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων.
3. Δικαίωμα εναντίωσης
Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς
μάρκετινγκ. Αυτό αφορά ιδίως τη χρήση των προσωπικών

datenschutz@lrworld.com; dataprotection@lrworld.com.
Επισημαίνουμε ότι για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τους συνεργάτες
που σας προσέλκυσαν επιτυχώς ως πελάτη άμεσα ή έμμεσα
(άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού). Για την άσκηση των
δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας.
7. Διάρκεια αποθήκευσης
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όσο
διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού
της αποθήκευσης. Τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα,
τα δεδομένα παραγγελιών και τζίρου καθώς επίσης τα
δεδομένα δικτύου που σας αφορούν αποθηκεύονται για όσο
χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση πώλησης.
Μετά τη λήξη της σύμβασης πώλησης συνεχίζουμε να
αποθηκεύουμε τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα,

σας δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού

τα δεδομένα παραγγελιών και τζίρου και τα δεδομένα

δελτίου (newsletter). Σε περίπτωση εναντίωσής σας είμαστε

δικτύου που σας αφορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από

εκ του νόμου υποχρεωμένοι να διακόψουμε τη συλλογή,

Κανονισμούς, Νόμους ή άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής

επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας ή είναι αναγκαίο για τη

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας.

με βάση ένα έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύτηκαν

6 παρ. 1 στοιχ. στ του Γενικού Κανονισμού, δικαιούστε ανά

αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ θα διαγραφούν, όταν

πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή για

θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και εφόσον δεν θα

λόγους που ανάγονται στην ιδιαίτερη κατάστασή σας. Σε

συνεχίσει να υφίσταται ένα έννομο συμφέρον μας.

μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον

8. Τα δικαιώματά σας

υπεύθυνο φορέα που αναφέρεται κάτω από τον αριθμό 6.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, δικαιούστε να ζητήσετε

Κατόπιν αυτού, θα εξετάσουμε αν το έννομο συμφέρον μας

από εμάς πληροφορίες, τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον

στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύει

περιορισμό της επεξεργασίας, να ασκήσετε το δικαίωμα στη

και στη δική σας περίπτωση, ή αν λόγω της ιδιαίτερης

φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης

κατάστασής σας υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα. Στην

που περιγράφεται παραπάνω, καθώς και να ανακαλέσετε

τελευταία περίπτωση, θα διακόψουμε την επεξεργασία των

τις συγκαταθέσεις σας. Εφόσον ο Γενικός Κανονισμός ορίζει

προσωπικών σας δεδομένων σε συμφωνία με την εναντίωσή

προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

σας. Ακολούθως δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε

μπορείτε να τα ασκήσετε μόνο αν πληρούνται οι εν λόγω

υπάρχουσες και ενδεχομένως μελλοντικές παραγγελίες σας.

προϋποθέσεις.

4. Κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους
Δεν θα κοινολογήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε
άλλους τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Θα κοινολογήσουμε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους μόνο εφόσον
μια τέτοια κοινολόγηση (i) είναι απαραίτητη για τη λειτουργία
της συμβατικής σχέσης (αυτό αφορά μεταξύ άλλων την
κοινολόγηση σε συνεργάτες της upline δομής του δικτύου

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να
χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Κατά
την άσκησή τους θα πρέπει να αποδειχθεί η ταυτότητά σας,
προκειμένου να αποτραπεί η παροχή πληροφοριών σε μη
εξουσιοδοτημένους τρίτους.
Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία
στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια για την εταιρεία μας

δελτίο (marketing newsletter) για το οποίο εγγραφήκατε ως

σας), (ii) είναι εκ του νόμου υποχρεωτική, ή (iii) ήθελε

συνδρομητής, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα

απαιτηθεί για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης ή άλλων

νεώτερα και τις αλλαγές των προσφορών μας, βάσει της

μεταξύ μας συμφωνιών, καθώς επίσης για την επιβολή των

συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του

δικαιωμάτων και αξιώσεών μας.

Γενικού Κανονισμού.

Στην εξαιρετική περίπτωση που συνεργάτης της LR, το

2.2 Δεδομένα παραγγελιών και τζίρου

bonus του οποίου καθορίζεται με βάση και τις δικές σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των παραγγελιών σας για

παραγγελίες, εδρεύει σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού

την εκτέλεση και τιμολόγηση των συμπεφωνημένων

Οικονομικού Χώρου, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

παραγγελιών. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία

διαβιβάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι σχετικές

παραγγελιών και τζίρου πωλήσεων προκειμένου να

απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού, ιδίως διασφαλίζεται

υπολογίσουμε το bonus (προμήθεια) που δικαιούνται

στην χώρα του αποδέκτη ένα επαρκές επίπεδο προστασίας

δεδομένων

οι συνεργάτες της upline δομής του δικτύου που σας

των δεδομένων.

Κατά καιρούς μπορεί να απαιτηθεί η αναπροσαρμογή

προσέλκυσαν επιτυχώς ως πελάτη άμεσα ή έμμεσα. Τα εν

5. Ασφάλεια

του περιεχομένου της παρούσας δήλωσης προστασίας

λόγω στοιχεία διατίθενται επίσης σε άλλους συνεργάτες της

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

προσωπικών δεδομένων. Επιφυλασσόμαστε συνεπώς του

LR, εφόσον σχετίζονται με τον υπολογισμό του bonus τους. Οι

προκειμένου ιδίως να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά

δικαιώματος να την τροποποιήσουμε ανά πάσα χρονική

παραπάνω επεξεργασίες δεδομένων βασίζονται στο άρθρο 6

σας δεδομένα προστατεύονται έναντι των κινδύνων που

στιγμή. Οι νέες εκδόσεις της δήλωσης προστασίας

παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού Κανονισμού. Χωρίς την επεξεργασία

απορρέουν από απώλεια, αλλοίωση ή παράνομη πρόσβαση

προσωπικών δεδομένων θα αναρτώνται στον ιστότοπο

των δεδομένων παραγγελιών και τζίρου που σας αφορούν δεν

τρίτων. Τα μέτρα αυτά θα προσαρμόζονται κάθε φορά στο

https://shop.lrworld.com/cms/GR/el/ που για το λόγο αυτό

είναι δυνατή η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης.

βελτιωμένο επίπεδο τεχνικής.

παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά.

είναι ως επικεφαλής εποπτική αρχή η Γερμανική υπηρεσία
με τον τίτλο: «Der Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen», και με ταχυδρομική
διεύθυνση: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Deutschland.
Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για τη νομιμότητα
της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να μπορέσουμε έτσι
να διερευνήσουμε τις ενστάσεις σας.
9. Αλλαγές στη δήλωση προστασίας προσωπικών

ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΏΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
Ως μέλη Club LR απολαμβάνετε ειδικά προνόμια: 15% έκπτωση επί των τιμών καταλόγου για
απεριόριστο χρονικό διάστημα, τακτική έγκαιρη ενημέρωση για τα προϊόντα και τις προσφορές μας,
καθώς και διάθεση ενός προσωπικού συμβούλου για κάθε ερώτημα που σας απασχολεί αναφορικά
με την LR.
Η εγγραφή σας στο Club LR γίνεται με μια πρώτη παραγγελία προϊόντων από τους καταλόγους της
LR Health & Beauty, χωρίς ελάχιστο όριο παραγγελίας και με την ανάλογη συμπλήρωση, υπογραφή και
υποβολή του παρόντος εντύπου.
Μπορείτε και εσείς να προσελκύσετε άλλα πρόσωπα για εγγραφή στο Club LR και να λάβετε έτσι την
ειδική έκπτωση € 10 (ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) που η LR παρέχει κάθε φορά στην επόμενη αγορά σας.

ΣΥΣΤΉΣΤΕ
ΈΝΑ ΝΈΟ
ΜΈΛΟΣ
ΚΑΙ

ΚΕΡΔΊΣΤΕ

Με την πρώτη παραγγελία σας θα λάβετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ:
- 1 κατάλογο COLLECTION
- 1 κατάλογο LR WORLD
- 2 Αιτήσεις Εγγραφής Μελών Club LR
*Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή ή με πιστωτική κάρτα
*Τα προϊόντα μας πωλούνται μόνο σε ποσότητες που καλύπτουν τις συνήθεις ανάγκες ενός
νοικοκυριού
*Σε περίπτωση που χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο (λ. χ. για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη
συνομολογημένης ιδιότητας) ένα Μέλος επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν, θα πρέπει να το πράξει
εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία το Μέλος αυτό ή ένα τρίτο εντεταλμένο πρόσωπο
που είναι διαφορετικό από τον ταχυμεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Για να
γίνει δεκτή η επιστροφή, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, στην αυθεντική τους
συσκευασία και να είναι κατάλληλα προς πώληση.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για την ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ και την
απαιτούμενη διαδικασία στο παραπάνω ειδικό κεφάλαιο.
Έξοδα Αποστολής

Συνολικό Ποσό
Παραγγελίας

Έξοδα Αποστολής
( χωρίς ΦΠΑ )

0€ - 40€

3,50 €

40€ - 75€

2,20 €

75€ - 100€

1,70 €

100€ -150€

1,20€

150€ & άνω

χωρίς έξοδα αποστολής

10

€

ΚΟΥΠΌΝΙ
ΈΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ
ΕΠΌΜΕΝΗ
ΑΓΟΡΆ ΣΑΣ

*Δικαίωμα Εκπτωτικού κουπονιού 10 € έχετε αμέσως μετά τη πρώτη παραγγελία
που θα πραγματοποιήσει το νέο μέλος που συστήσατε. Σε κάθε παραγγελία σας
μπορείτε να κάνετε χρήση ενός μόνο εκπτωτικού κουπονιού. Προσοχή! Αναγράψτε
τον κωδικό και το ονοματεπώνυμό σας στην αίτηση εγγραφής του νέου μέλους που
θα συστήσετε.

Παραγγελίες
Τηλεφωνικά: GR| 210 2847306 και 211 2002121
		
CY| 22 877282
Δ. - Π. 09:00 - 18:30 • Σάββατο: 10.00 - 17.00
SMS:
CY| 0030693210221
FAX:
GR| 210 2847309 και 211 2002111
		
CY| 22 730678
e-mail:
GR| OrderClub.gr@LRworld.com
		
CY| OrderClub.cy@LRworld.com
e-shop:

shop.lrworld.com

Τα Σημαντικότερα Στοιχεία για την παραγγελία σας
συνοπτικά:
• Κωδικός Μέλους, ΑΔΤ, Ονοματεπώνυμο
• Διεύθυνση Παράδοσης
• Προϊόντα με περιγραφή, κωδικό και υποκωδικό
Τηλεφωνικά: Προσοχή στη διαδικασία επαλήθευσης
Με φαξ ή e-mail: αναγραφή όλων των στοιχείων με
ευκρίνεια
Με SMS (μόνο για Κύπρο):
Μέγιστος Αριθμός Χαρακτήρων 160

Όνομα:..............................................................................................................................
Επώνυμο:........................................................................................................................
Ημ. Γέννησης:......................................Α.Δ.Τ:................................................................
ΑΦΜ*:...............................................................................................................................
Οδός:.........................................................................Αριθμός:.......................................
Πόλη:.........................................................................Τ.Κ..................................................
Τηλέφωνο:......................................................................................................................

Επιλέξτε τα προϊόντα της δικής σας προτίμησης:
Κωδικός

Περιγραφή

Τεμάχια

Τιμή €
με ΦΠΑ

E-mail:..............................................................................................................................
Μεσολαβητής:.........................................................................Κωδικός:.....................
*Προαιρετικό πεδίο

Τρόπος Πληρωμής
Α
 ντικαταβολή

Π
 ιστωτική Κάρτα
Για τη χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας παρακαλώ να
επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο:

Συναινώ στην αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων και τη κοινολόγησή
τους σε συνεργάτη της LR που θα αναλάβει να με συμβουλεύει για τα προϊόντα
και την προωθητική πολιτική της LR.
Συναινώ όπως η LR και οι αρμόδιοι για μένα συνεργάτες της με πληροφορούν
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή και τηλεφωνικά για επίκαιρες προσφορές, νέα
προϊόντα και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις της LR.

Τόπος, Ημερομηνία

Υπογραφή Αιτούντος

Σύνολο
Παρακαλούμε να αποστείλετε το πρωτότυπο ή ηλεκτρονικά σκαναρισμένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης Αίτησης στην LR Health & Beauty Systems Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., καθώς και να κρατήσετε δύο
αντίγραφα, το ένα για εσάς, το άλλο για τον Μεσολαβητή.

www.clubLR.gr • www.LRworld.com

GR/CY 90182-3

Διάβασα προσεχτικά και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω
όρους συναλλαγής και δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

