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Podmínky účasti v Bonusovém klubu ALSO 

Preambule  

Bonusový klub ALSO odměňuje zákazníky na základě výše jejich obratu u společnosti ALSO 
CZECH REPUBLIC s.r.o. Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. je vlastníkem a 
provozovatelem Bonusového klubu ALSO – ALSO Bonus club (dále jen "ABC"). ABC umožňuje 
zákazníkům získávat body za nákupy u společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. a 
vyměňovat je za zboží z naší kolekce odměn.   

 

Tyto podmínky účasti v Bonusovém klubu ALSO (dále jen „Podmínky“) jsou základem pro 
získávání bodů, jejich směnu a celkové fungování programu ve vztahu k ABC společnosti 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. Kromě toho mohou být na základě komunikace s ABC 
(newsletter, výpis z účtu, poštovní zásilky) nabízeny také speciální akce.  

 

1. Oblast působnosti  

Následující ustanovení platí ve vztahu k ABC, který je zpřístupněn zákazníkům společnosti 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., adresa: Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7-Holešovice.  

2. Účast v ABC  

2.1. Zákazníci společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem či provozovnou v České 
republice se mohou účastnit ABC poté, co jim společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. sdělí, 
že jsou oprávněni se ABC účastnit (nikoli každý zákazník či jejich skupiny jsou kvalifikováni 
k účasti na ABC), a zaregistrují se. ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. si vyhrazuje právo vyloučit 
z účasti jednotlivé zákazníky nebo skupiny zákazníků. Zákazníci se mohou registrovat pouze 
na internetových stránkách společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. v sekci "ALSO Bonus 
Club". Účast v ABC je bezplatná.  

2.2 Po registraci zřídí společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. každému účastníkovi ABC 
účet. Zřízením uvedeného účtu vzniká mezi zákazníkem a společností ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. smluvní vztah řídící se těmito Podmínkami účasti v Bonusovém klubu ALSO.  
Zřízením účtu se zákazník začíná účastnit v ABC. V rámci registrace může být pro zákazníka 
nutné přijmout i obchodní podmínky třetích stran provozujících eshop, v rámci kterého je možné 
vybírat Odměny (jak jsou definovány níže), hotely či cestovní kanceláře.  

2.3 Účastník musí při registraci uvést správné a aktuální údaje. Společnost ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. musí být neprodleně informována o všech změnách uvedených údajů. Pokud 
účastník tuto povinnost nesplní, nese veškeré z toho plynoucí škodlivé následky sám. Změnu 
údajů zapsaných v ABC je možné provést pouze e-mailem zaslaným na adresu: 
bonusclub.cz@also.com.  

2.4 Pouze účastník/kontaktní osoba uvedená při registraci je oprávněna využívat zůstatek 
bodů. Všichni ostatní uživatelé registrovaného zákaznického čísla mají rovněž přístup do ABC, 
a mohou tedy nahlížet do bodového zůstatku. Na jednoho zákazníka a zákaznické číslo je 
povolena pouze jedna kontaktní osoba s celkem jedním účtem ABC. K zákaznickému číslu, 
které účastníkovi přidělila společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., nesmí být přiřazen více 
než jeden účet ABC. Pokud si účastník zaregistruje více účtů, je společnost ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. oprávněna všechny neoprávněně zřízené účty bez předchozího upozornění 
zrušit, a to včetně původního účtu účastníka. Všechny body připsané na účty propadají, tj. 
zanikají bez náhrady. Změnu údajů kontaktní osoby lze oznámit pouze písemně v e-mailu 
zaslaném na adresu bonusclub.cz@also.com.  
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2.5 ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. může odmítnout registraci účastníka bez udání důvodů.  

2.6 Účast v soutěži je vázána na zákaznické číslo účastníka ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. a 
je nepřenosná. 

3. Získávání bodů  

3.1 Účast v ABC umožňuje účastníkovi získávat "body". Získané body se připisují na bodové 
konto účastníka ABC. Zákazník je oprávněn uplatnit nárok na body pouze za zboží zakoupené 
u společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. po zaplacení faktury. Zveřejněné propagační 
akce mohou být v průběhu dne ukončeny, pokud je v průběhu dne překročen maximální počet 
bodů, které jsou pro danou akci k dispozici. Online systém je aktualizován pouze jednou denně 
a konec akce se zobrazí až následující den. Časově omezené propagační akce spojené s 
datem ukončení končí vždy, když je přidělen celý počet dostupných bodů: zadané datum 
ukončení pak již není relevantní. Pokud zákazník zakoupí výrobek, za který lze získat body, a 
akce se mu zobrazí, přestože všechny body dostupné pro tuto akci již byly přiděleny, zákazník 
tímto nákupem žádné body nezíská.  

Projektové transakce: pokud nákup produktů souvisí s transakcí v rámci projektu, vyhrazuje si 
společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. právo zpětně odečíst body za nákup těchto 
produktů z bodového konta zákazníka. Obecně bude takový postup uveden v popisu akce 
přístupném online.  

3.2 Body lze získat pouze za transakce uskutečněné se společností ALSO CZECH REPUBLIC 
s.r.o. Body z jiných bonusových programů (bonusových programů třetích osob) v rámci 
bonusového programu ABC nelze převádět ani konvertovat, pokud se na tom společnost ALSO 
CZECH REPUBLIC s.r.o. nedohodla s operátorem příslušné části bonusového programu a 
neinformovala o tom.  

3.3 Po dokončení nákupu, za který lze získat body (tj. nákupem promovaných produktů), jsou 
body účastníkovi předběžně připsány. Konečné připsání bodů je podmíněno obdržením platby 
za příslušnou fakturu. Body mohou být odebrány, pokud účastník poruší tyto Podmínky nebo 
nejsou splněny předpoklady pro získání bodů. Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. si 
dále vyhrazuje právo zrušit body také v případě, že zákazník zruší objednávku, za kterou 
účastník obdržel body.  

3.4 Body lze použít a uplatnit pouze v rámci ABC. Body držené na účtu jednoho účastníka 
nelze převést na účet jiného účastníka.  

3.5 Získané body zůstávají v platnosti maximálně 18 měsíců po dobu účasti v ABC, počítáno 
od okamžiku jejich připsání. Pokud nejsou body v tomto období uplatněny, jejich platnost končí 
na konci následujícího čtvrtletí. Koncem platnosti bodů zanikají body bez náhrady.  

3.6 Účastí v ABC účastníci souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti ALSO 
CZECH REPUBLIC s.r.o. i jejích partnerských výrobců, kteří se účastní ABC. Obchodní sdělení 
budou zasílána prostřednictvím e-mailu. Účastníci mohou tuto službu bezplatně odmítnout 
zasláním e-mailu na adresu bonusclub.cz@also.com. Možnost odmítnout zasílání obchodních 
sdělení je rovněž uvedena v každém zaslaném obchodním sdělení. 

4. Uplatnění bodů za odměny ABC 

4.1 Získané body lze vyměnit za zboží a služby ("odměny") v obchodě ABC Rewards na 
internetových stránkách ABC. Každý bod má hodnotu 0,01 Eur včetně lokálně aplikované DPH. 
Body není možné převést na peněžní hodnotu, kterou by bylo možné vyplatit nebo použít k 
částečné úhradě. Výše uvedené platí i v případě, že účastník podá výpověď z členství v ABC.  

4.2 Účastník může uplatnit body pouze tehdy, pokud získal dostatečný počet potvrzených a 
připsaných bodů (bodů, které účastník získal na základě nákupů u ALSO CZECH REPUBLIC 
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s.r.o., které byly zaplaceny a nebyly zrušeny) za odměny, které si vybral. Uplatnění probíhá 
podle zásady "First In - First Out": tj. nejprve se uplatní první získané body (= první potvrzené 
a připsané body).  

4.3 Odměny lze získat za podmínek a při uplatnění časových a množstevních limitů uvedených 
v daném okamžiku v internetovém obchodě s odměnami. Náklady na balení a dopravu a 
příslušná DPH jsou zahrnuty v počtu bodů uvedeném u každé položky. Veškeré daně (letištní 
daň, daň z obratu), poplatky, platby nebo příplatky, které jsou spojeny s dodáním nebo použitím 
výrobku/služby, jdou na vrub účastníka a jsou hrazeny z bonusových bodů. Dostupnost 
produktů/služeb se může lišit v závislosti na datu, ročním období nebo jiných faktorech a 
jednotlivé produkty/služby nemusí být v určitou dobu k dispozici. Může se také měnit množství 
bodů, které je třeba vyměnit za odměnu. Odměny lze zaslat pouze na adresu uvedenou při 
registraci v rámci České republiky. Pokud účastník nemá v České republice provozovnu, musí 
uvést doručovací adresu v České republice.  

4.4 Objednávka se stává platnou a závaznou okamžikem jejího odeslání. Zvláštní podmínky a 
požadavky účastníka na odměny, jako je dodací lhůta, barva a požadované změny, nejsou pro 
společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. ani pro poskytovatele odměn, které společnost 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. smluvně zajišťuje, závazné, pokud nejsou výslovně nabídnuty. 
V případě zjevných chyb, tiskových chyb, chyb v tisku a chyb ve výpočtu je společnost ALSO 
CZECH REPUBLIC s.r.o., resp. poskytovatel služeb, kterého společnost ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. smluvně pověřila, oprávněna od transakce odstoupit.  

4.5 Odměnu, za kterou byly body vyměněny, nelze vrátit ani vyměnit za jinou odměnu. To 
neplatí v případech uvedených v bodě 6. Účastník se zavazuje zaslat odměny, které získal 
využitím neoprávněně získaných bodů, zpět do ABC Reward shop, a to neprodleně a na vlastní 
náklady.  

4.6 Účastník je povinen neprodleně po doručení zkontrolovat doručené odměny za účelem 
zjištění jejich úplnosti a bezvadnosti. Účastník je povinen o případných vadách odměn 
informovat odesílatele, a to nejpozději do jednoho týdne od doručení odměn vyplněním 
formuláře po přihlášení do ALSO Bonus Club giftshopu. Na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel bez ohledu na jakoukoli případnou záruku či záruční dobu uvedenou na jakémkoli 
dokladu vztahujícím se k odměně, online dostupných informacích o odměně či přímo na 
odměně samotné. 

5. Přístup k bodovému kontu ABC  

5.1 Pokud se účastník zaregistroval v ABC, může ke svému bodovému kontu ABC přistupovat 
v online sekci ABC na internetových stránkách společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. po 
identifikaci u společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. uživatelským jménem a heslem, 
případně jiným postupem stanoveným společností ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. .  

5.2 Účastník si musí poznamenat své heslo a uživatelská jména, uchovávat tyto informace na 
bezpečném místě a chránit je před neoprávněným přístupem. Účastník si může heslo kdykoli 
změnit. Všechny oprávněné i neoprávněné dispozice provedené pomocí hesla účastníka se 
považují za provedené registrovaným účastníkem.  

5.3 Pokud účastník nevznese námitku proti oznámení o zůstatku na účtu do čtyř týdnů od 
obdržení nebo vyzvednutí oznámení, považuje se zůstatek na bodovém účtu ABC oznámený 
účastníkovi za schválený. 

6. Odpovědnost za vady odměn  

6.1 Pokud má doručená odměna vadu, za kterou odpovídá společnost ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. nebo třetí osoba poskytující odměnu namísto společnosti ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o., mají účastníci práva z odpovědnosti za vady v souladu s obecnými 
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ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že třetí osoba (výrobce) nad rámec 
odpovědnosti za vady poskytuje i záruku za jakost, platí i tato záruka. V případě vad odměny 
může účastník dle svého uvážení požadovat odstranění vady nebo dodání výrobku bez vad. 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. může zvolenou formu opravy odmítnout, pokud je spojena s 
nepřiměřeně vysokými náklady.  

6.2 Pokud společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., nebo třetí osoba poskytující odměnu 
namísto společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., neodstraní vadu ani ve dvou případech, 
pokud jedna z obou osob odmítne obě výše uvedené formy odstranění vady, nebo pokud se 
ani jedné z obou osob nepodaří odstranit vadu v přiměřené lhůtě stanovené účastníkem, je 
účastník oprávněn uplatnit další zákonná práva vyplývající z vad odměny (snížení počtu bodů 
vynaložených na odměnu, odstoupení od smlouvy, náhrada nákladů nebo škody).  

6.3 ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. může k poskytnutí odměn využít třetích osob, jako jsou 
provozovatelé obchodů s odměnami, hotely a cestovní kanceláře. V takovém případě není 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. sama smluvním partnerem účastníka ve vztahu k dodání dané 
odměny, ale pouze umožňuje dodání účastníkem požadovaných produktů/služeb jménem a na 
účet třetí strany. Jakékoli případné nároky, včetně případných nároků z vad, lze proto 
uplatňovat pouze přímo vůči třetí osobě za podmínek určených třetí osobou a právními 
předpisy. ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. nenese jakoukoli odpovědnost v souvislosti 
s poskytnutím odměn třetími osobami. 

 

7. Limitace povinnosti k náhradě újmy  

7.1 Nároky na náhradu jakékoli újmy vznášené vůči společnosti ALSO CZECH REPUBLIC 
s.r.o. jsou vyloučeny bez ohledu na jejich právní základ, ledaže společnost ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. nebo její zástupci jednali se zlým úmyslem nebo projevili hrubou nedbalost 
nebo jde o újmu na přirozených právech účastníka-člověka.  

7.2 Pokud by společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. byla odpovědnou za újmu 
způsobenou z nedbalosti, pak se nárok na náhradu újmy omezuje toliko na předvídatelnou a 
typickou újmu.  

7.3 Případná aplikace objektivní odpovědnosti, tj. odpovědnosti bez ohledu na zavinění ze 
strany společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., zůstává výše uvedenými body 7.1 a 7.2 
nedotčena.  

7.4 Pokud je vyloučena odpovědnost společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., vztahuje se 
toto vyloučení také na osobní odpovědnost zaměstnanců, jakýchkoli zástupců včetně členů 
orgánů společnosti a pomocných pracovníků společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o.  

7.5 Aniž je tím dotčen čl. 6.3 těchto Podmínek, společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. 
neodpovídá za újmu způsobenou třetími stranami - partnerskými výrobci ABC. Zejména 
záruční nároky týkající se výrobků/služeb poskytovaných partnerskými výrobci společnosti 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. lze uplatňovat pouze vůči těmto partnerským výrobcům. 
Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. zejména nenese odpovědnost v případě, že 
zúčastněný výrobce přiděluje body v rozporu s dohodou se společností ALSO CZECH 
REPUBLIC s.r.o. nebo neplní své platební povinnosti v souvislosti s účastí v programu ABC. 
Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. dále nemá povinnost poskytnout body, které 
nebyly účastníkovi připsány z důvodu neplnění povinností ze strany partnerských výrobců 
programu ABC. 

8. Ukončení účasti v programu ABC  

8.1 Účastník může svou účast v programu ABC kdykoli ukončit, a to bez jakékoli výpovědní 
lhůty. Písemné oznámení o ukončení musí být zasláno na adresu společnosti ALSO CZECH 
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REPUBLIC s.r.o. (ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., ALSO Bonus Club, Plynární 1617/10, 170 
00 Praha 7-Holešovice), nebo e-mail: bonusclub.cz@also.com nebo podáno s využitím 
možnosti odhlášení, která může být nabízena na jedné z internetových stránek společnosti 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. Stávající zůstatek bodů již nelze po ukončení účasti 
v programu ABC jakkoli využít; zároveň je vyloučeno jejich proplacení v hotovosti či jakékoli 
jiné způsoby kompenzace ztráty bodů.  

8.2 Ukončení účasti v ABC z podnětu společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. probíhá vždy 
s nejméně tříměsíční výpovědní lhůtou. Právo na ukončení bez výpovědní lhůty, pokud k tomu 
existuje závažný důvod, zůstává nedotčeno. Závažný důvod existuje zejména tehdy, pokud 
účastník po upozornění nadále porušuje tyto Podmínky nebo zneužívá ABC. O posledně 
jmenovaný případ se jedná například tehdy, když účastník provádí transakce, které jsou 
motivovány snahou zneužít body, uzavírá neoprávněné obchodní transakce s partnerskými 
výrobci ABC nebo neoprávněně odmítá vyrovnat závazky partnerských výrobců ABC. Pokud 
účastník zneužije ABC výše popsaným způsobem, bude jeho účet zablokován, jakmile bude 
zneužití zjištěno. Body, které účastník oprávněně získal před případem zneužití, může účastník 
uplatnit pouze po konzultaci s příslušnou kontaktní osobou ABC, která je určena v online sekci. 

8.3 ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit program ABC bez udání 
důvodů nebo jej nahradit jiným programem. S výhradou zvláštní podmínky v náhradním 
programu představují oba případy ukončení ze strany společnosti ALSO CZECH REPUBLIC 
s.r.o. v souladu s bodem 9. V případě ukončení programu ABC poskytne společnost ALSO 
CZECH REPUBLIC s.r.o. lhůtu jednoho měsíce od data tohoto ukončení, aby bylo možné body 
získané do data ukončení programu vyměnit za odměny. 

9. Změny Podmínek  

Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit tyto 
Podmínky ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. V případě změn, které jsou pro 
účastníka nevýhodné, vstoupí nové Podmínky v platnost pouze tehdy, pokud (i) společnost 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. oznámí účastníkovi změnu a (ii) účastník nepodá společnosti 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. námitku do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl o změně 
informován. Oznámení může mít rovněž podobu samostatného oznámení na internetových 
stránkách. Změna se považuje za přijatou účastníkem, pokud měsíc po oznámení změny 
nadále získává bonusové body ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. Pokud účastník nepřijme nové 
Podmínky v souladu s výše uvedeným, považuje se toto nepřijetí za ukončení ABC ze strany 
účastníka v souladu s bodem 8.1. Účastník tuto skutečnost písemně oznámí zasláním e-mailu 
na adresu bonusclub.cz@also.com do čtyř týdnů. ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. na tento 
požadavek účastníka znovu výslovně upozorní při zasílání nových Podmínek. 

10. Ochrana údajů, používání osobních údajů účastníka  

10.1 Údaje  

V souvislosti s účastí v ABC je účastník povinen při registraci do ABC uvést jméno a příjmení 
účastníka (podnikající fyzické osoby), resp. jméno a příjmení kontaktní osoby účastníka, úplnou 
adresu účastníka, e-mailovou adresu a telefonní číslo (základní údaje).  

Správcem osobních údajů účastníků (podnikajících fyzických osob), resp. kontaktních osob 
účastníků, je společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 
Praha 7-Holešovice, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
325506.  

Údaje výše uvedených účastníků, resp. kontaktních osob účastníků ABC jsou zpracovávány v 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L 119, str. 1) (dále jen "Nařízení").  
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V případě, že Účastník získává body v ABC, jedná se pouze o údaje nezbytně nutné k evidenci 
bodů na jeho BC účtu (transakční údaje). Transakční údaje zahrnují zákaznické číslo přidělené 
účastníkovi společností ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. ve webovém obchodě ALSO nebo 
označení účastníka, počet bodů, hodnotu nákupu, datum zaúčtování a popis výrobku 
zařazeného do Akce a Akce, které se účastník zúčastnil.  

Osobní údaje uložené o účastníkovi/kontaktní osobě účastníka (základní údaje a údaje o 
transakcích) budou zpracovávány pouze za účelem provozování ABC, a to společností ALSO 
CZECH REPUBLIC s.r.o. Uložené údaje transakční údaje jsou vymazány, pokud již nejsou 
potřebné pro provozování ABC. Kromě toho mohou být tyto údaje zpracovávány za účelem 
reklamačního řízení a ochrany před případnými nároky účastníků z důvodu účasti v ABC. 
Osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy budou zpracovávány rovněž za účelem 
plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy). 

Právní základ pro zpracování osobních údajů účastníka společností ALSO CZECH REPUBLIC 
s.r.o. pro účely uvedeného výše je:  

(a) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení) 
za účelem zasílání obchodních sdělení dle čl. 3.6 Podmínek a za účely uvedenými v čl. 10.2 
Podmínek, 

(b) plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), jejíž smluvní stranou je účastník (v 
případě kontaktní osoby účastníka dochází ke zpracování jejích osobních údajů na základě 
oprávněného zájmu správce spočívajícího v plnění smlouvy s účastníkem, jehož jménem 
kontaktní osoba vystupuje),  

(c) oprávněný zájem správce (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), a to za účelem vyřizování, 
prověřování a ochrany práv a zájmů správce v případě existence vzájemných nároků, včetně 
prevence podvodů, přímého marketingu, vyřizování stížností, 

(d) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.  

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu za podmínek 
stanovených v předpisech o ochraně osobních údajů, jakož i právo na výmaz nebo omezení 
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo podat stížnost Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné, ačkoli je 
nezbytné pro účast v ABC. Neposkytnutí osobních údajů účastníkem znemožňuje účast v ABC.  

Osobní údaje budou zpracovávány také za účelem komunikace s účastníkem, resp. se 
zástupcem účastníka, jakož i za účelem dodání odměny.  

Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. informuje, že osobní údaje účastníků/kontaktních 
osob mohou být zpřístupněny subjektům, které se společností ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. 
spolupracují při provozování ABC, včetně subjektů odpovědných za dodání odměny. Osobní 
údaje budou těmto subjektům pokaždé zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění 
dodání odměny. Osobní údaje účastníků (kontaktních osob účastníků) budou uchovávány po 
dobu jejich účasti v ABC (po dobu trvání jejich určení coby kontaktní osoby účastníka) a dále 
po dobu nezbytnou k řádnému provozování ABC. Po skončení ABC budou osobní údaje 
účastníků v nezbytném rozsahu uchovávány společností ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. do 
doby promlčení občanskoprávních nároků souvisejících s ABC nebo do doby promlčení 
závazků/daňových pohledávek souvisejících s odměnami. V případech, kdy jsou údaje 
zpracovávány pro účely související s plněním právních povinností, které jsou pro společnost 
ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. závazné, budou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány po 
dobu, po kterou to společnosti ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. ukládá zákon nebo jiný obecně 
závazný právní předpis. 

10.2 Reklama a průzkum trhu  
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Aniž je tím dotčen čl. 3.6 Podmínek, účastník dobrovolnou registrací v ABC souhlasí s tím, že 
společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. může užívat všech uložených základních údajů a 
údajů o transakcích a veškeré dobrovolně poskytnuté informace pro účely průzkumu trhu a pro 
individuální tvorbu a zasílání vybraných informací poštou nebo e-mailem.  

Společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. může tyto údaje pro obdobné způsoby použití 
zaslat také smluvním poskytovatelům služeb (zpracovatelům údajů o objednávkách). Tam 
uchovávané údaje o zákaznících budou po splnění propagační akce neprodleně vymazány.  

Údaje o transakcích, které by mohly být použity k vyvození závěrů o konkrétním nákupním 
chování účastníka, jako jsou údaje o obratu, objednaném zboží nebo společnosti nabízející 
zboží k prodeji, nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám.  

Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení na adresu ALSO 
Bonus Club (ALSO CZECH REPUBLIC S.R.O., ALSO Bonus Club, Plynární 1617/10, 170 00 
Praha 7-Holešovice) nebo na e-mail: bonusclub.cz@also.com. Účast v ABC je možná i po 
odvolání tohoto prohlášení o souhlasu; použití osobních údajů nad rámec administrativních 
procesů ABC je v takovém případě v každém případě zakázáno. 

11. Zdanění nepeněžitého plnění  

Účastník má ve všech případech povinnost ohlásit poskytnutí odměn jako případného 
nepeněžního plnění a samostatně provést požadovanou platbu všech příslušných daní s tím 
souvisejících. Poskytnutí odměn není nijak zdaňováno společností ALSO CZECH REPUBLIC 
s.r.o. nebo poskytovatelem odměn pověřeným společností ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o., a 
to ani zdaněním paušální sazbou ani sazbou zahrnutou do bodu (bodů) v uvedené ceně, leda 
by to společnosti výslovně ukládaly právní předpisy. Na žádost příslušného finančního úřadu 
je společnost ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o. povinna poskytnou informace o odměnách, které 
byly poskytnuty. 

12. Obecná a závěrečná ustanovení  

12.1 Pokud je nebo se stane některé jednotlivé ustanovení těchto Podmínek zcela nebo zčásti 
neúčinné, nebo pokud ustanovení obsahuje mezeru, zůstávají ostatní ustanovení nebo jejich 
části bez ohledu na to účinné. Neplatná nebo chybějící ustanovení se nahradí dle příslušných 
zákonných ustanovení.  

12.2 Tyto Podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách 
o mezinárodní koupi zboží.  

12.3 Příslušnost k rozhodování sporů z těch podmínek mají výhradně soudy České republiky.  

Platí od 22. září 2021 

ALSO CZECH REPUBLIC s.r.o.    

Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7-Holešovice 


