ОПШТИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Оваа интернет страница е комуникациска основа која нуди можност за нудење на услуги,
попусти и сервиси, а Вие со вашата регистрација како член ги прифаќате условите за
користење на оваа интернет страница. На тој начин имате пристап до сите услуги за
членовите, како на пр. учество во наградни игри или пристап до резервација на билети за
кино проекции.

РЕЗЕРВАЦИЈА НА КИНО БИЛЕТИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ
Следните услови се однесуваат на онлајн резервација на кино билети кои Вам ви даваат
право за посета на кино проекциите во киното Cineplexx. Со внесувањето на податоци
посетителот ги прифаќа условите за работење и се обврзува да се придржува на куќниот
ред. За правни работи со корисниците овие услови важат само доколку не им
противречат на одредбите на Законот за заштита на потрошувачи.

ДОГОВОРЕН ПАРТНЕР
Договорен партнер на посетителите на киното е она кино во кои посетителот ги гледа
одбраните кино проекции. Наведената компанија и нејзината адреса можат да се најдат
на веб страницата www.cineplexx.mk во делот „Контакти“.

ЦЕНИ
Наведените цени се бруто цени и истите го вклучуваат данокот на додадена вредност.

ОДГОВОРНОСТ
Киното не превзема одговорност за случаи на невнимание, надокнада при настаната
штета, штета врз сопствеништво, изгубена добивка и штети кои би произлегле од тужба
на трети лица против посетителите на киното.

ПОДАТОЦИ
Посетителот е согласен дека податоците кои ги имам дадено на автоматска обработка,
киното ќе може да ги искористи со цел онлајн резервација на билети и за маркетиншки

цели (вклучувајќи и праќање на е-маилови и СМС пораки), на компанијата Цинеплехх МКД
доо. Корисникот исто така прифаќа дека неговите податоци ќе бидат проследени на
давателот на маркетиншки услуги на кој компанијата Цинеплехх МКД доо и го има
доверено правото на одржување на интернет страницата, и која ги обработува
наведените податоци со цел конкретизација на рекламната содржина која се наоѓа на
наведената страница. Податоците се проследуваат и на организаторот на наградните
игри (во кои корисникот учествува) на наведената интернет страница, на која ќе и бидат
потребни податоците за спроведување на наградната игра или за потребата на судовите
и службите кои се овластени за тоа. Согласноста за примање на е-маилови може да се
откаже во било кое време. Посетителот на киното има право да се повика на својата
согласност за користење на своите лични податоци и тоа може да го направи по писмен
пат во Цинеплехх МКД доо.

БЛОКИРАЊЕ НА КОРИСНИК
Киното го задржува правото да блокира кино посетител кој ја злоупотребува можноста за
резервација и/или купување на кино билети преку интернет. Злоупотребата се смета за
случај кога корисникот на резервираните билети не ги подигне три пати во една
календарска година, и не ги подмири своите долгови кои произлегуваат од договорот.

