
MARCIANO LOYALTY TERMS AND CONDITIONS 

The promoter of the loyalty program described below (“Marciano Loyalty”) is Guess Europe Sagl, with 

registered office in Switzerland -6934 Bioggio – Strada Regina 44. Marciano Loyalty is a loyalty program 

operated by GUESS Europe under which cardholders using their Marciano Loyalty Card may be eligible to 

participate in GUESS and Marciano promotions. You must present your Marciano Loyalty Card at the time 

of a purchase in order to qualify for any special promotions under the Program. 

The Card does not constitute a means of payment and is issued free of charge by completing the 

application form, it is nominative and personal, cannnot be transferred to third parties and remain the 

property of Guess Europe.  In case of loss or theft of your Loyalty Card, the holder shall promptly inform the 

staff in the store. After verification of the identification data, the Customer will be issued a new card to 

replace the lost one. 

Copy of the Rules of Marciano Loyalty and the list of participating stores is available online at Internet 

www.guess.eu. 

Guess Europe reserves the right to modify at any time the terms and other provisions of this program, 

notice of such modifications on its website www.guess.eu and / or at the point of sale Guess Group, as well 

as of suspend the same program. 

Copy the privacy information is delivered to the Customer at the time of subscription to Marciano Loyalty 

and is available at any point of sale participating in Marciano Loyalty. 

PRIVACY POLICY 

De persoonlijke gegevens ingewonnen op deze coupon zullen geregistreerd en bewaard worden door 

GUESS op de zetel van GUESS EUROPE Sagl - Strada Regina 44, 6934 Bioggio – CH, uitsluitend om aan 

GUESS toe te staan om een klantenprofiel op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de aankopen 

van de klant en eventuele initiatieven of promotie-offertes in verband met de verkoop van de producten 

GUESS mede te delen. De behandeling zal ook met informatica-middelen uitgevoerd worden, altijd met 

respect voor de privacywet en de vertrouwelijkheid van de gegevens. GUESS EUROPE SAGL, titularis van de 

behandeling, informeert dat de gegevens ook kunnen medegedeeld worden aan moederbedrijven, 

dochtermaatschappijen en zustermaatschappijen buiten de nationale grenzen (alsook aan bedrijven van 

informaticadiensten), en in ieder geval altijd in verband met de doeleinden, zoals hierboven beschreven. De 

ondergetekende neemt kennis van hetgeen hierboven wordt vermeld, aanvaardt de behandeling van zijn 

gegevens en aanvaardt eveneens door GUESS gecontacteerd te worden en van hen eventuele 

mededelingen te ontvangen met betrekking tot promotie-offertes of andere commerciële initiatieven in 

verband met de producten GUESS op zijn adres zoals aangeduid in de coupon. 

De ondergetekende kan ons schriftelijk verzoeken om toegang te verkrijgen over de door ons 

geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Mocht de door ons 

verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kan de ondergetekende ons schriftelijk verzoeken om 

deze - afhankelijk van hetgeen van toepassing is - te corrigeren of teschrappen. 

Indien de ondergetekende geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te 

ontvangen, dan kan de ondergetekende ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken, en dit te adresseren 

aan GUESS Europe, Strada Regina 44, 6934, Bioggio, Switzerland. 



 


