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Podmienky účasti v ALSO Bonus Clube 

Preambula  

ALSO Bonus Club odmeňuje zákazníkov na základe ich obratu v ALSO SLOVAKIA s.r.o., 
IČO: 36 726 630 (ďalej ako „ALSO Slovakia“). Spoločnosť ALSO Slovakia je vlastníkom a 
prevádzkovateľom ALSO Bonus Clubu (ďalej len "ABC"). ABC umožňuje zákazníkom zbierať 
body za nákupy v ALSO Slovakia a vymeniť ich za tovar z kolekcie odmien.   

Tieto podmienky upravujú účasť zákazníkov, získavanie bodov, ich výmenu a celkové 
fungovanie programu ABC vo vzťahu k spoločnosti ALSO Slovakia.  

 

1. Rozsah pôsobnosti  

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na ABC, ktorý je sprístupnený zákazníkom spoločnosti 
ALSO Slovakia s.r.o., adresa: ALSO Slovakia s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06, 
Bratislava, Slovenská republika.  

2. Účasť v programe ABC  

2.1 Účastníkmi v ABC sa môžu stať fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby 
s miestom podnikania alebo so sídlom v Slovenskej republike, ak sú zákazníkmi spoločnosti 
ALSO Slovakia. Zákazníci spoločnosti ALSO Slovakia sa môžu zapojiť do ABC po registrácii 
a vytvorení účtu zo strany ALSO Slovakia. Spoločnosť ALSO Slovakia si vyhradzuje právo 
vylúčiť z účasti jednotlivých zákazníkov alebo skupiny zákazníkov. Zákazníci sa môžu 
zaregistrovať len na webovej stránke ALSO Slovakia 
https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/index.jsp v sekcii "ALSO Bonus Club". Účasť v 
ABC je dobrovoľná a bezplatná.  

2.2 Po registrácii spoločnosť ALSO Slovakia zriadi každému účastníkovi účet ABC. 
Vytvorením uvedeného účtu vzniká zmluvný vzťah medzi zákazníkom a ALSO Slovakia, ktorý 
sa riadi týmito Podmienkami účasti v Bonus klube.  

2.3  Zákazník musí pri registrácii uviesť správne a aktuálne informácie. Účastník je povinný 
bezodkladne informovať ALSO Slovakia o akýchkoľvek zmenách poskytnutých informácií. Ak 
účastník túto povinnosť nesplní, znáša všetky z toho vyplývajúce škodlivé následky. Zmeny 
údajov zadaných v systéme ABC možno oznámiť e-mailom zaslaným na adresu: 
bonusclub.sk@also.com.  

2.4 Zostatok bodov je oprávnený využiť len účastník/kontaktná osoba uvedená pri registrácii. 
Všetci ostatní používatelia registrovaného zákazníckeho čísla majú tiež prístup do programu 
ABC, ale je im umožnené iba nahliadnuť do stavu bodov. Na jedného zákazníka a zákaznícke 
číslo je povolený len jeden kontakt s celkovo jedným účtom ABC. K jednému zákazníckemu 
číslu, ktoré bolo účastníkovi pridelené spoločnosťou ALSO Slovakia, môže byť priradený 
najviac jeden účet ABC. Ak si Účastník zaregistruje viac ako jeden účet, spoločnosť ALSO 
Slovakia je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť všetky neautorizované účty, 
vrátane účtu účastníka, ktorý je za ne zodpovedný. Všetky body pripísané na účty prepadnú 
bez akejkoľvek náhrady. Zmeny údajov kontaktnej osoby je možné oznámiť len písomne e-
mailom zaslaným na adresu bonusclub.sk@also.com.  

2.5 Spoločnosť ALSO Slovakia môže odmietnuť registráciu účastníka bez udania dôvodu.  

2.6 Účasť v súťaži je viazaná na zákaznícke číslo účastníka a je neprenosná. 

3. Získavanie bodov  

3.1 Účasť v ABC umožňuje účastníkovi získať "body". Získané body sa pripíšu na bodové 
konto účastníka ABC. Zákazník je oprávnený nárokovať si body len za tovar zakúpený od 
spoločnosti ALSO Slovakia po úhrade faktúry. Zverejnené propagačné akcie môžu byť v 
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priebehu dňa ukončené, ak sa prekročí maximálny počet bodov, ktoré sú k dispozícii v rámci 
propagačnej akcie. Online systém sa aktualizuje len raz denne a koniec akcie sa zobrazí až 
nasledujúci deň. Časovo obmedzené propagačné akcie spojené s konečným dátumom sa 
skončia vždy, keď sa pridelí celý počet dostupných bodov: zadaný konečný dátum už potom 
nie je relevantný. Ak si zákazník zakúpi produkt, za ktorý je možné získať body, a akcia sa 
zobrazí, hoci všetky body dostupné pre túto akciu už boli pridelené, zákazník za tento nákup 
nezíska žiadne body.  

Projektové transakcie: ak nákup produktov súvisí s projektovou transakciou, spoločnosť 
ALSO Slovakia si vyhradzuje právo spätne odpočítať body za nákup týchto produktov z 
bodového konta zákazníka. Táto informácia je spravidla uvedená v popise podujatia v online 
sekcii.  

3.2 Body je možné získať len za transakcie v spoločnosti ALSO Slovakia. Body z iných 
bonusových programov v rámci bonusového programu ABC nie je možné previesť alebo 
konvertovať, pokiaľ sa ALSO Slovakia nedohodne s prevádzkovateľom príslušného programu 
a neinformuje ho o tom.  

3.3 Po dokončení nákupu, za ktorý je možné získať body, sa účastníkovi predbežne pripíšu 
body. Konečné pripísanie bodov je podmienené prijatím platby za príslušnú faktúru. Body 
môžu byť odobraté, ak účastník poruší tieto podmienky alebo ak nie sú splnené podmienky 
na získanie bodov. Spoločnosť ALSO Slovakia si tiež vyhradzuje právo zrušiť body, ak 
účastník zruší objednávku, za ktorú účastník získal body. 

3.4 Body je možné použiť a uplatniť len v partnerskom darčekovom obchode Sparco na 
stránke bonusclub.also.com. Body držané na účte jedného účastníka nie je možné previesť 
na účet iného účastníka.  

3.5 Získané body zostávajú v platnosti maximálne 18 mesiacov počas obdobia účasti v ABC, 
počítané od ich pripísania. Ak body v tomto období účastník nevyužije, ich platnosť vyprší na 
konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po uplynutí 18 mesiacov od ich pripísania.  

4. Vymieňanie bodov za odmeny ABC 

4.1 Získané body možno vymeniť za tovar a služby ("odmeny") v partnerskom darčekovom 
obchode Sparco na stránke: bonusclub.also.com.  Každý bod má hodnotu 0,01 EUR vrátane 
lokálnej DPH. Body nie je možné prepočítať na peňažnú hodnotu, ktorú by bolo možné 
vymeniť alebo použiť na čiastočnú platbu. To platí aj v prípade, ak účastník ukončí svoju 
účasť v programe ABC z akéhokoľvek dôvodu.  

4.2. Účastník môže uplatniť body len vtedy, ak získal dostatočný počet potvrdených a 
pripísaných bodov (body, ktoré účastník získal na základe nákupov v spoločnosti ALSO 
Slovakia, ktoré boli zaplatené a neboli stornované) za ním vybrané odmeny. Uplatnenie je 
založené na princípe "First In - First Out": t. j. prvé získané body (= prvé potvrdené a 
pripísané body) sa uplatňujú ako prvé.  

4.3 Odmeny je možné získať za podmienok a v časových a množstevných limitoch 
uvedených v online obchode s odmenami v danom čase. Náklady na balné a poštovné a 
príslušná DPH sú zahrnuté v počte bodov uvedených pri každej položke. Akékoľvek dane 
(letisková daň, daň z predaja), poplatky, platby alebo príplatky, ktoré sú spojené s dodaním 
alebo používaním výrobku/služby, sú na zodpovednosti účastníka a hradia sa z bodov. 
Dostupnosť odmien sa môže líšiť v závislosti od dátumu, ročného obdobia alebo iných 
faktorov a jednotlivé odmeny nemusia byť v určitom čase dostupné. Množstvo bodov, ktoré 
možno vymeniť za odmeny, sa môže tiež líšiť. Odmeny je možné zasielať len na adresu 
uvedenú pri registrácii. Ak účastník nemá miesto podnikania v Slovenskej republike, musí 
uviesť doručovaciu adresu v Slovenskej republike.  

4.4 Objednávka nadobúda platnosť v okamihu jej podania. Osobitné podmienky a požiadavky 
Odberateľa, ako je dodacia lehota, farba a požadované zmeny, nie sú pre spoločnosť ALSO 
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Slovakia ani pre poskytovateľov služieb, s ktorými má spoločnosť ALSO Slovakia uzatvorenú 
zmluvu, záväzné, pokiaľ nie sú výslovne ponúknuté. V prípade zjavných chýb, tlačových 
chýb, tlačových chýb a chýb vo výpočtoch je spoločnosť ALSO Slovakia alebo poskytovateľ 
služieb, ktorého si spoločnosť ALSO Slovakia  objednala, oprávnený od transakcie odstúpiť.  

4.5 Odmenu, za ktorú boli body vymenené, nemožno vrátiť ani vymeniť za inú odmenu. To 
neplatí v prípadoch uvedených v bode 6 a v prípadoch upravených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Účastník sa zaväzuje, že všetky odmeny získané neoprávneným 
uplatnením bodov bezodkladne a na vlastné náklady vráti do obchodu Sparco.  

4.6 Účastník je povinný bezodkladne po doručení skontrolovať úplnosť a bezchybnosť 
odoslaného tovaru. Účastník oznámi všetky nedostatky v odmenách odosielateľovi do 
jedného týždňa od prijatia odmeny vyplnením formulára po prihlásení do darčekového 
obchodu ABC. Neskoršie nároky sa nezohľadňujú bez ohľadu na záručnú dobu uvedenú na 
akomkoľvek dokumente týkajúceho sa odmeny, informácie o odmene online alebo priamo na 
samotne odmene.  

5. Prístup k bodovému účtu ABC  

5.1 Ak sa účastník zaregistroval v ABC, môže sa k svojmu účtu v bode ABC dostať v online 
sekcii ABC na internetovej stránke spoločnosti ALSO Slovakia po tom, ako sa prihlási do 
svojho účtu užívateľským menom a heslom, prípadne iným postupom určeným spoločnosťou 
ALSO Slovakia.  

5.2 Účastník si musí poznačiť svoje heslo a používateľské meno, uchovávať tieto informácie 
na bezpečnom mieste a chrániť ich pred neoprávneným prístupom. Účastník môže svoje 
heslo kedykoľvek zmeniť. Všetky oprávnené a neoprávnené dispozície vykonané pomocou 
hesla účastníka sa považujú za vykonané registrovaným účastníkom.  

5.3 Ak účastník nevznesie námietku proti oznámeniu o zostatku na účte do štyroch týždňov 
od doručenia oznámenia, považuje sa zostatok na účte bodov ABC oznámený účastníkovi za 
schválený. 

6. Záruka a zodpovednosť za vady 

6.1 Ak má doručená odmena vadu, za ktorú zodpovedá spoločnosť ALSO Slovakia alebo 
tretia osoba poverená spoločnosťou ALSO Slovakia zaslaním odmeny, poskytujeme záruku v 
súlade so všeobecnými ustanoveniami o záruke podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že 
výrobca poskytuje záruku nad rámec týchto ustanovení, platí táto záruka. V takýchto 
prípadoch môže účastník podľa vlastného uváženia požadovať odstránenie vady alebo 
dodanie výrobku bez vád. ALSO Slovakia môže odmietnuť zvolenú formu odstránenia vady, 
ak zahŕňa neprimerane vysoké náklady. 

6.2 Ak ALSO Slovakia, alebo tretia osoba poverená spoločnosťou ALSO Slovakia zaslaním 
odmeny, neodstráni vadu v primeranej lehote, je účastník oprávnený uplatniť zákonné práva 
súvisiace so zodpovednosťou za vady (zľava z ceny, odstúpenie od zmluvy, náhrada 
nákladov alebo škody).  

6.3 ALSO Slovakia môže na poskytovanie odmien využívať tretie strany, ako sú 
prevádzkovatelia obchodov s odmenami, hotely a cestovné kancelárie. V tomto prípade 
spoločnosť ALSO Slovakia nie je sama zmluvným partnerom Účastníka vo vzťahu k dodaniu 
predmetnej odmeny, ale iba sprostredkúva dodanie produktov/služieb požadovaných 
Účastníkom v mene a na účet tretej strany. Preto akékoľvek prípadné nároky vrátane nárokov 
z vád možno uplatniť len priamo voči tretej strane za podmienok stanovených treťou stranou 
a zákonom. ALSO Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s poskytovaním 
odmien tretími stranami. 
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7. Zodpovednosť  

7.1 Nároky na náhradu škody voči spoločnosti ALSO Slovakia sú vylúčené bez ohľadu na ich 
právny základ, pokiaľ spoločnosť ALSO Slovakia, jej zástupcovia alebo pomocné subjekty 
nekonali so zlým úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou, neporušili podstatné zmluvné 
povinnosti alebo tieto konania nemali za následok smrť, zranenie osôb alebo poškodenie 
zdravia.  

7.2 Ak ALSO Slovakia zodpovedá za škody spôsobené malou nedbanlivosťou, nárok na 
náhradu škody sa obmedzuje na predvídateľné a typické škody.  

7.3 Zodpovednosť bez zavinenia spoločnosti ALSO Slovakia, najmä zodpovednosť podľa 
zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku alebo podľa zákonných 
ustanovení o záruke, zostáva vyššie uvedenými bodmi 7.1 a 7.2 nedotknutá.  

7.4 Pokiaľ je vylúčená zodpovednosť spoločnosti ALSO Slovakia, vzťahuje sa toto vylúčenie 
aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a pomocníkov spoločnosti ALSO 
Slovakia.  

7.5 Najmä záručné nároky týkajúce sa výrobkov/služieb poskytovaných partnerskými 
výrobcami spoločnosti ALSO Slovakia možno uplatniť len voči týmto stranám. Spoločnosť 
ALSO Slovakia nenesie zodpovednosť najmä v prípade, ak zúčastnený výrobca pridelí body v 
rozpore so zmluvou so spoločnosťou ALSO Slovakia alebo nesplní svoje platobné povinnosti 
v súvislosti s účasťou v programe ABC. Okrem toho spoločnosť ALSO Slovakia nie je 
povinná vrátiť body, ktoré neboli účastníkovi pripísané z dôvodu neplnenia povinností zo 
strany výrobcov - partnerov Programu ABC. 

8. Ukončenie programu ABC  

8.1 Účastník môže kedykoľvek ukončiť svoju účasť v programe ABC bez uvedenia dôvodu. 
Písomné oznámenie o ukončení účasti je potrebné zaslať na adresu spoločnosti ALSO 
Slovakia (ALSO Slovakia s.r.o., ALSO Bonus Club, Palisády 33, 811 06, Bratislava, 
Slovenská republika, e-mail: bonusclub.sk@also.com) alebo vyplnením formulára po 
prihlásení do darčekového obchodu ALSO Bonus Club. Existujúci bodový zostatok nie je 
možné použiť po ukončení účasti v programe ABC a vyplatenie bodového zostatku 
v peniazoch je výslovne vylúčené.  

8.2 Ukončenie účasti účastníka v programe ABC na základe rozhodnutia spoločnosti ALSO 
Slovakia je možné okamžitým ukončením účasti alebo výpoveďou vždy s najmenej 
trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť doručením výpovede 
účastníkovi. ALSO Slovakia môže okamžite ukončiť účasť účastníka v programe ABC, a teda 
zrušiť mu účet, v prípade závažného dôvodu. Závažný dôvod existuje najmä vtedy, ak 
účastník po upozornení naďalej porušuje tieto podmienky alebo zneužíva systém ABC. Ide 
napríklad o prípad, keď účastník vykonáva bodovo motivované transakcie pod falošnou 
zámienkou, uzatvára neoprávnené obchodné transakcie s partnerskými výrobcami ABC alebo 
neoprávnene odmieta vyrovnať záväzky partnerských výrobcov ABC. Ak účastník zneužije 
systém ABC vyššie uvedeným spôsobom, jeho účet bude po zistení zneužitia zablokovaný. 
Body, ktoré účastník oprávnene získal pred zneužitím, môže účastník uplatniť len po 
konzultácii s príslušnou kontaktnou osobou oprávnenou konať za ALSO Slovakia na účely 
programu ABC, ktorá je uvedená medzi kontaktnými osobami ALSO Slovakia. 

8.3 Spoločnosť ALSO Slovakia si vyhradzuje právo program ABC kedykoľvek ukončiť bez 
udania dôvodu alebo ho nahradiť iným programom. S výhradou osobitnej podmienky v 
náhradnom programe predstavujú oba prípady ukončenie zmluvy zo strany spoločnosti ALSO 
Slovakia v súlade s článkom 9. V prípade ukončenia programu ABC poskytne spoločnosť 
ALSO Slovakia lehotu jedného mesiaca odo dňa takéhoto ukončenia, aby bolo možné 
vymeniť body získané do dňa ukončenia za odmeny. 
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9. Zmeny podmienok účasti  

Spoločnosť ALSO Slovakia je oprávnená  kedykoľvek zmeniť ustanovenia týchto podmienok, 
pričom oznámenie o zmene bude zverejnené na webovej stránke: 
https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/index.jsp v sekcii "ALSO Bonus Club". Zmena 
sa považuje za akceptovanú účastníkom, ak účastník po účinnosti zmeny naďalej získava 
bonusové body. Ak účastník po oznámení zmeny vyhlási, že neprijíma nové podmienky 
účasti v súlade s vyššie uvedeným, takéto neprijatie sa považuje za ukončenie programu 
ABC zo strany účastníka v súlade s bodom 8.1. Spoločnosť ALSO Slovakia opätovne 
výslovne upozorní účastníka na túto požiadavku pri zasielaní nových podmienok účasti. 

10.Ochrana údajov, používanie osobných údajov účastníka  

10.1 Údaje  

V súvislosti s účasťou v ABC je účastník povinný pri registrácii do ABC uviesť meno a 
priezvisko kontaktnej osoby v spoločnosti, úplnú adresu spoločnosti a e-mailovú adresu, 
telefónne číslo (základné údaje).  

Prevádzkovateľom osobných údajov účastníkov je spoločnosť ALSO Slovakia s.r.o. so sídlom 
Palisády 33, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 726 630, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 44145/B. 

Údaje účastníkov ABC sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Úradný vestník EÚ 
L 119, s. 1) (ďalej len "GDPR").  

V prípade, že účastník získa body v ABC, spracúvajú sa údaje potrebné na zaznamenanie 
bodov na jeho ABC účte (transakčné údaje). Údaje o transakcii obsahujú zákaznícke číslo 
pridelené účastníkovi spoločnosťou ALSO Slovakia v internetovom obchode ALSO alebo 
označenie účastníka, počet bodov, hodnotu nákupu, dátum odoslania a popis výrobku 
zaradeného do Akcie a Akcie, ktorej sa účastník zúčastnil.  

Osobné údaje uložené o účastníkovi (základné údaje a údaje o transakciách) budú 
spracované len na účely realizácie ABC spoločnosťou ALSO Slovakia. Uložené údaje o 
transakciách sa vymažú, ak už nie sú potrebné na realizáciu ABC. Okrem toho sa tieto údaje 
môžu spracúvať na účely reklamačného konania a ochrany pred prípadnými nárokmi 
účastníkov z dôvodu účasti v ABC.  

Právny základ pre spracovanie osobných údajov účastníka spoločnosťou ALSO Slovakia na 
účely uvedené vyššie je:  

(a) plnenie zmluvy (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ktorej zmluvnou stranou je 
účastník,  

(b) oprávnený záujem prevádzkovateľa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným 
záujmom je zabezpečenie realizácie a vedenia programu ABC, overenie riadneho konania 
účastníka v programe, komunikácia s kontaktnou osobou vo veciach ABC a ochrana práv 
a oprávnených záujmov spoločnosti ALSO Slovakia vo vzťahu k účastníkovi, najmä pre účely 
vybavovania, vyšetrovania a obhajoby protipohľadávok vrátane prevencie podvodov, 
priameho marketingu, vybavovania sťažností. Spracovávanie je vykonávané v kontexte 
obchodných vzťahov a dopad na súkromie dotknutej osoby sa preto predpokladá minimálny. 

Dotknutá osoba má právo namietať podľa čl. 21 GDPR  z dôvodov týkajúcich sa jej 
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je 
vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

Poskytovateľ údajov má právo na prístup k svojim údajom a ich opravu za podmienok 
stanovených v predpisoch o ochrane údajov, ako aj právo na vymazanie alebo obmedzenie 
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spracovania, právo namietať proti spracovaniu údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na 
ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné, hoci je 
nevyhnutné na účasť v ABC. Neposkytnutie osobných údajov účastníkom znemožňuje účasť 
v ABC.  

Účastník je povinný splniť všetky informačné povinnosti voči dotknutej osobe, ktorej osobné 
údaje zadá v systéme ABC, vrátane skutočnosti, že tieto budú spracovávané spoločnosťou 
ALSO Slovakia na účely uvedené v týchto podmienkach (vrátane informácie o práve proti 
spracovávaniu namietať).  

Osobné údaje sa spracúvajú aj na účely komunikácie s účastníkom a na účely odovzdania 
odmeny.  

Spoločnosť ALSO Slovakia informuje, že osobné údaje účastníkov môžu byť poskytnuté 
subjektom, ktoré spolupracujú so spoločnosťou ALSO Slovakia pri realizácii ABC, vrátane 
subjektov zodpovedných za doručenie odmeny. Osobné údaje budú týmto subjektom 
poskytnuté len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie doručenia odmeny. Osobné údaje 
účastníkov sa budú uchovávať počas obdobia potrebného na realizáciu ABC. Po skončení 
Bonusového klubu bude spoločnosť ALSO Slovakia uchovávať osobné údaje účastníkov v 
nevyhnutnom rozsahu až do doby premlčania nárokov súvisiacich s ABC alebo do doby, po 
ktorú uchovanie údajov vyžadujú osobitné právne predpisy (napr. daňové a účtovné 
predpisy). V prípadoch, keď sa údaje spracúvajú na účely súvisiace s plnením právnych 
povinností, ktorými je ALSO Slovakia viazaná, budú osobné údaje spracúvané na tieto účely 
po dobu, po ktorú to ALSO Slovakia vyžaduje zákon. 

 

10.2 Reklama a prieskum trhu  

Účastníkovi môže byť po registrácii do programu ABC zasielaná obchodná komunikácia 
(elektronicky, poštou), najmä informácie o aktuálnych akciách, súťažiach, prieskumy trhu, ako 
aj ponuky tovarov a služieb ALSO Slovakia, pričom údaje z programu ABC môžu byť použité 
na účely zvyšovania kvality a komplexnosti vzájomnej komunikácie a marketingového 
analyzovania s cieľom prispôsobiť ponuku potrebám účastníka a potrebám ďalších 
zákazníkov. 

ALSO Slovakia bude údaje spracovávať automatizovane aj manuálne prostredníctvom 
vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí pre ALSO Slovakia technicky 
zabezpečujú poskytovanie doplnkových marketingových služieb. 

Spoločnosť ALSO Slovakia môže tieto údaje posielať aj zmluvným poskytovateľom služieb 
v rámci programu ABC (spracovateľom údajov o objednávkach) na použitie v tejto súvislosti. 
Údaje o transakciách, ktoré by sa mohli použiť na vyvodenie záverov o konkrétnom 
nákupnom správaní účastníka, ako sú údaje o obrate, objednanom tovare alebo spoločnosti 
ponúkajúcej tovar na predaj, sa v žiadnom prípade neposkytnú tretím stranám.  

Súhlas  so zasielaním marketingovej komunikácie je možné kedykoľvek odvolať zaslaním 
písomného oznámenia na adresu ALSO Slovakia s.r.o., ALSO Bonus Club, Palisády 33, 811 
06, Bratislava, Slovenská republika; alebo e-mailom na: bonusclub.sk@also.com. Účasť 
v programe ABC tým nie je dotknutá. 

10.3 Ďalšie informácie 

Bližšie informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ALSO Slovakia 
sa nachádzajú v dokumente „Prehlásenie o ochrane osobných údajov ALSO Slovakia s.r.o.“ 
na stránke: https://www.also.com/ec/cms5/sk_5840/5840/pravne-informacie/prehlasenie-o-
ochrane-osobnych-udajov/index.jsp. 
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Informácie o právach dotknutej osoby sa nachádzajú tu: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob  

11. Nepeňažné príjmy  

Vo všetkých prípadoch je účastník povinný nahlásiť a zdaniť všetky nepeňažné plnenia 
osobitne. Táto nesmie byť spoločnosťou ALSO Slovakia alebo poskytovateľom služieb 
povereným spoločnosťou ALSO Slovakia zdaňovaná paušálnou sadzbou alebo zahrnutá v 
bode (bodoch) v uvedenej cene. Na žiadosť príslušného daňového úradu poskytne 
spoločnosť ALSO Slovakia informácie o nárokovanej odmene. 

12. Všeobecné podmienky 

12.1 Ak niektoré konkrétne ustanovenie týchto podmienok, je alebo sa stane neúčinným 
úplne alebo čiastočne, alebo ak niektoré ustanovenie podmienok obsahuje medzeru, ostatné 
ustanovenia alebo ich časti zostávajú účinné bez ohľadu na to. Neplatné alebo chýbajúce 
ustanovenia sa nahradia príslušnými záväznými ustanoveniami.  

12.2 Pre vzťahy spadajúce do rámca týchto podmienok sa uplatňuje právo Slovenskej 
republiky. Použitie Viedenského Dohovoru (Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe 
tovaru z 11. apríla 1980) je vylúčené. 

12.3 Miestom súdnej príslušnosti je Slovenská republika.  

Platí od 23. septembra 2021  

ALSO Slovakia s.r.o.    

Palisády 33, 811 06, Bratislava, Slovenská republika 

 

 

 


