Všeobecné obchodní podmínky pro věrnostní program - Věrnostní karty OBI

01. Vydavatel Věrnostních karet OBI Věrnostní karty OBI jsou vydány a spravovány společností OBI Česká republika
s.r.o., IČO: 604 70 968, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka: C 25891,
sídlo: Budějovická 3a, 140 00 Praha 4 (dále jen "OBI").
02. Vydávání Věrnostních karet OBI Věrnostní karty OBI vydávají jednotlivé prodejny OBI v České republice jen
nejvěrnějším zákazníkům. O Věrnostní karty OBI mohou požádat jen plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytem v zemích
Evropské unie a právnické osoby se sídlem v České republice. Avšak fyzické a právnické osoby, které jsou způsobilé k
nákupu osvobozeného od DPH, nejsou způsobilé k účasti na věrnostním programu.
Věrnostní karta OBI se vydává výhradně na základě rozhodnutí ředitele prodejny OBI. Na vydání Věrnostní karty OBI není
jakýkoliv nárok.
03. Slevy Věrnostních karet OBI Slevy jsou poskytovány po předložení Věrnostní karty OBI jen v domovské prodejně
OBI, tj. v prodejně OBI, která Věrnostní kartu OBI vydala (dále jen „Domovská prodejna OBI“). Pokud zákazník
v Domovské prodejně OBI předloží při nákupu Věrnostní kartu OBI a zároveň dosáhne požadované výše sumy nákupů
v Domovské prodejně OBI za posledních 12 měsíců, bude mu při tomto nákupu poskytnuta sleva podle následující tabulky,
přičemž výše slevy se určuje dle výše sumy nákupů uskutečněných v Domovské prodejně OBI za posledních 12 měsíců před
tímto nákupem:
• od 20.000 Kč do 80.000 Kč - 3% sleva
• od 80.001 Kč do 250.000 Kč - 5% sleva
• nad 250.000 Kč - 10% sleva
Nákupy uskutečněné v jiné než Domovské prodejně OBI se nenačítají do celkové sumy nákupů.
Sleva se nevztahuje na akční zboží a zboží ve výprodeji. Slevu z Věrnostní karty OBI nelze sčítat s jinými slevami.
04. Další výhody Věrnostních karet OBI Držiteli Věrnostní karty OBI se kromě slev při nákupu zboží poskytují ještě
další výhody:
•
prodloužená záruka vrácení zboží na 60 dní
•
doprava zboží ZDARMA při nákupu nad 5000 Kč do vzdálenosti 30 km a při hmotnosti do 1000 kg
•
mimořádné akce, exkluzivní nabídky, poradenství, informace
Tyto výhody se držiteli Věrnostní karty OBI poskytují nejen v Domovské prodejně OBI, nýbrž ve všech prodejnách OBI
v České republice.
05. Zneužití, vrácení a převod Věrnostní karty OBI jsou vlastnictvím OBI a OBI může kdykoli při jejich zneužití nebo
při podezření z jejich zneužití ukončit věrnostní program ve vztahu k příslušnému držiteli s okamžitým účinkem a požadovat
okamžité vrácení Věrnostní karty OBI.
06. Výpověď a odstoupení Smluvní vztah podle těchto Všeobecných obchodních podmínek pro věrnostní program Věrnostní karta OBI a účast na věrnostním programu může být kdykoliv písemně ukončen/á držitelem Věrnostní karty OBI
písemným odstoupením i bez uvedení důvodu s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení (ex nunc)
Domovské prodejně OBI nebo vypovězen společností OBI i bez uvedení důvodu při dodržení výpovědní lhůty jednoho
měsíce oznámením odeslaným na naposledy uvedenou adresu držitele Věrnostní karty OBI. Při ukončení smluvního vztahu
zanikají všechny nároky vyplývající z Věrnostní karty OBI
07. Změny a doplnění OBI je oprávněna jednostranně měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuálně
platné a účinné všeobecné obchodní podmínky jsou vždy zveřejněny na www.obi.cz. Pokud zákazník nesouhlasí s takovými
změnami a dodatky k Všeobecným obchodním podmínkám pro věrnostní program – Věrnostní kartu OBI může od smluvního
vztahu odstoupit (v souladu s článkem 6).
08. Ochrana osobních údajů
a) Zpracovávané údaje a účel zpracování
Podmínkou účasti na programu Věrnostní karty OBI je poskytnutí osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a bydliště (dále
jen „Údaje“). Dosažená výše sumy nákupů se používá pro určení nároku na slevu resp. výše slevy a její zpracování je
nezbytné pro účast v programu Věrnostní karty OBI. Vaše Údaje a údaje o výšce sumy nákupů zpracovává pouze OBI, tzn.
vaše Údaje nejsou poskytovány žádným dalším třetím osobám. Poskytnutí a zpracování Údajů je nezbytné pro splnění práv a

povinností z věrnostního programu, zejména pro poskytování slev a dalších výhod. Vaše Údaje a údaje o dosažené výši sumy
nákupů jsou zpracovávány:
pro účely Vaší účasti ve věrnostním programu, zejména pro poskytování slev a dalších výhod, a
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).
b) Práva
Jako "subjekt údajů" máte podle GDPR následující práva:
• právo na přístup (čl. 15 odst. 1, 2 GDPR)
• právo na opravu (čl. 16 GDPR), resp. výmaz (čl. 17 GDPR)
• právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
• právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
• právo na vznesení námitky proti zpracování (čl. 21 GDPR)
• právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).
Příslušným dozorovým úřadem pro ochranu údajů pro společnost OBI Česká republika s.r.o. je:: Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česko.
Zvláštní upozornění na právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se
Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Při vznesení námitky OBI Česká republika s.r.o. Vaše osobní údaje nebude
dále zpracovávat, ledaže OBI Česká republika s.r.o. prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
c) Doba uložení a vymazání
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování, nebo pokud to předpokládají
zákony nebo předpisy platné pro OBI, resp. prodejny OBI, např. obchodní a daňové archivační povinnosti nebo pokud je to
povoleno např. pro účely zajištění důkazního materiálu. Po zániku účelu zpracování (např. při ukončení vaší účasti v
programu Věrnostní karty OBI) nebo po uplynutí zákonem předepsané lhůty se vaše osobní údaje standardně smažou v
souladu s právními předpisy nebo se omezí jejich zpracování nebo se omezí zpracování v rámci zákonných obchodních a
daňových archivačních povinností. Zpracování osobních údajů pro splnění zákonné povinnosti OBI, např. splnění zákonných
archivačních lhůt vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a zajištění důkazního materiálu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR.
d) Správce
OBI Česká republika s.r.o., Budějovická 3a, 140 00 Praha 4, IČ: 604 70 968, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, spisová značka: C 25891, tel: 277 001 004, e- mail: info@obi.cz
e) Doplňující informace
Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce www.obi.cz/ochrana-osobnich-udaju.
09. Rozhodné právo a příslušnost soudů Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro věrnostní program - Věrnostní karta
OBI se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro
Bonus věrnostní program - Bonus Karta jsou na jejich řešení příslušné a mají pravomoc české soudy. Jiná pravomoc a
příslušnost soudů dána příslušnými právními předpisy ve prospěch spotřebitelů tímto ustanovením není dotčena.
10. Účinnost
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro věrnostní program - Věrnostní karta OBI jsou účinné od 01.01.2020. OBI je
oprávněna celý věrnostní program, a tím i všechny Věrnostní karty OBI ukončit a to oznámením učiněným na svých
webových stránkách www.obi.cz.

