PRAVIDLA PRO UŽIVATELE KARTY SPOLLU
Tento dokument shrnuje práva a povinnosti uživatelů KARTY SPOLLU a poskytovatele SPOLLU CZ
s.r.o., se sídlem 24177351, Říčany, Melantrichova 2000/38, PSČ 25101, společnost zapsaná pod sp.
zn. 185850 u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“).
KARTA SPOLLU je plastová karta velikosti kreditní karty. Každý zájemce (soukromá osoba nebo firma) po své registraci u společnosti obdrží vlastní zdarma KARTU SPOLLU, která ho jako klienta po
dobu platné registrace opravňuje k získávání výhodnějších cen nebo dalších výhod u Partnerů projektu SPOLLU. Partner projektu spolu je podnikatel, který na základě smlouvy se společností poskytuje cenové a jiné zvýhodnění pro držitele KARTY SPOLLU.
KARTA SPOLLU slouží k identifikaci klientů u Partnerů SPOLLU. Na kartě je uveden unikátní kód klienta spolu s jeho čárovým kódem, který umožňuje kartu uplatnit přímo v kamenných prodejnách
nebo on-line obchodech Partnerů. Všichni registrovaní klienti jsou pravidelně informováni o nových
Partnerech a jejich výhodách. Držitelům karet se načítá celkový objem jednotlivých obchodů se
všemi Partnery SPOLLU v systému SPOLLU, čímž získávají další bonusy nebo výhody. Karta je pro
soukromé osoby (SP1) přenosná = je možné ji v maloobchodní síti např. zapůjčit známému nebo
příbuzným apod. Při obchodu se pak majiteli karty přičítá uskutečněný obchod a navyšuje celkový
objem obchodů v systému SPOLLU.
Klient se registrací k užívání KARTY SPOLLU zavazuje dodržovat tato pravidla. Svou registrací
k užívání KARTY SPOLLU uděluje klient souhlas společnosti s užitím údajů, které uvedl při registraci
k naplnění účelu shora včetně souhlasu s poskytnutím těchto údajů Parterům společnosti. Údaje,
které společnost shromažďuje, obvykle obsahují jméno a příjmení, e-mail , telefonní číslo klienta a
údaje o jeho stavebním díle nebo projektu. Společnost zpracovává údaje registrovaných klientů jen
k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž registrací klient uděluje souhlas. Společnost postupuje
při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Klient svou registrací dále uděluje svůj souhlas k užití jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu k zasílání obchodních sdělení společností a jejími Partnery elektronickými prostředky.
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tímto společnost informuje veškeré uživatele KARTY SPOLLU, kteří jí poskytnou své osobní údaje o jejich zákonných
právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních
údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce
nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů
(tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů
jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Pro
případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: obchod@spollu.cz.
Držitel KARTY SPOLLU je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s užitím údajů, které poskytl při své
registraci. Odvoláním souhlasu pozbývá KARTA SPOLLU své platnosti a klient ztrácí výhody u Partnerů s držením této karty spojené. Klient se zavazuje vrátit společnosti KARTU SPOLLU na adresu obchodní kanceláře společnosti: Petrohradská 3/216, 140 00 Praha 4 – Nusle, a to nejpozději do 30ti
dnů od odvolání svého souhlasu.
Tato pravidla jsou platná od 1.10.2014
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