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odměnjejeprovozovatel
provozovateloprávněn
oprávněnnahradit
nahraditodměnu
odměnu
jinou,
jinou,obdobnou.
obdobnou.
6.3.
6.3. Všechny
Všechnyodměny
odměnybudou
budoudoručovány
doručoványvýhradně
výhradněpřímo
přímo
nanaadresu,
adresu,kterou
kterouzákazník
zákazníkurčí
určív vobjednávce
objednávceodměny.
odměny.
6.4.
6.4. Objednané
Objednanéodměny
odměnynelze
nelzevracet
vracetani
anivyměňovat.
vyměňovat.
VII.
VII. Reklamace
Reklamace
7.1.
7.1. Na
Naodměny
odměnylze
lzev vsouladu
souladus sust.
ust.příslušných
příslušnýchprávních
právních
předpisů,
předpisů,smluvních
smluvníchdokumentů
dokumentůmezi
mezizákazníkem
zákazníkem
a aprovozovatelem
provozovatelema areklamačním
reklamačnímřádem
řádemprovozovaprovozovatele
teleuplatnit
uplatnitreklamaci
reklamacia atotou uobstaratele
obstarateleprogramu.
programu.
7.2.
7.2. Osoba
Osobapřebírající
přebírajícízboží
zbožíjejepovinna
povinnazboží
zbožípřed
předjeho
jeho
převzetím
převzetímprohlédnout
prohlédnouttak,
tak,aby
abyzjistila
zjistilapřípadné
případnévady
vady
a apoškození.
poškození.Případné
Případnévady
vadyjejepřebírající
přebírajícípovinen
povinenneneprodleně
prodleněhlásit
hlásitobstaravateli
obstaravateliprogramu.
programu.
7.3.
7.3. Na
Naodměny
odměnysesevztahuje
vztahujezáruka
zárukapopodobu
dobu24
24měsíců
měsíců
ododjejich
jejichpřevzetí,
převzetí,pokud
pokudnení
neníuvedeno
uvedenojinak.
jinak.Záruka
Záruka
sesevztahuje
vztahujepouze
pouzenanavýrobní
výrobnívady.
vady.
7.4.
7.4. ZaZavady
vadyčičipoškození
poškozeníodměn
odměnzaviněné
zaviněnépřepravcem,
přepravcem,
provozovatel
provozovatelani
aniobstaravatel
obstaravatelprogramu
programuneodpovídá.
neodpovídá.
VIII.
VIII. Osobní
Osobníúdaje,
údaje,ostatní
ostatnípovinnosti
povinnosti
8.8.1.1.Zpracování
Zpracováníosobních
osobníchúdajů
údajů
Společnost
SpolečnostIZOMAT
IZOMATstavebniny
stavebninys.r.o.
s.r.o.(dále
(dálejen
jen„spo„společnost“)
lečnost“)zpracovává
zpracováváVaše
Vašeosobní
osobníúdaje
údajev vsouladu
souladu
s sNařízením
NařízenímEvropského
Evropskéhoparlamentu
parlamentua aRady
Rady(EU)
(EU)
2016/679
2016/679zezedne
dne27.
27.dubna
dubna2016,
2016,o oochraně
ochraněfy-fyzických
zickýchosob
osobv vsouvislosti
souvislostisesezpracováním
zpracovánímosobních
osobních
údajů
údajůa ao ovolném
volnémpohybu
pohybutěchto
těchtoúdajů
údajůa ao ozrušení
zrušení
směrnice
směrnice95/46/ES
95/46/ES(dále
(dálejen
jen„Nařízení
„NařízeníGDPR“)
GDPR“)
a av vsouladu
souladus sdalšími
dalšímisouvisejícími
souvisejícímiprávními
právnímipředpipředpisy,
sy,a atotonanazákladě:
základě:
-smlouvy
smlouvytýkající
týkajícísesečlenství
členstvívevevěrnostním
věrnostnímprogramu,
programu,
v vpřípadě,
případě,žežejste
jstejeho
jehočlenem
členem
-souhlasu
souhlasusesezpracováním
zpracovánímosobních
osobníchúdajů,
údajů,v vpřípadě,
případě,
žežejste
jsteudělili
udělilitakový
takovýsouhlas
souhlas
Vaše
Vašeosobní
osobníúdaje
údajemohou
mohoubýt
býtzpracovány
zpracoványpro
pronáslenásledující
dujícíúčely:
účely:

--

poskytování
poskytováníslužeb
služebsouvisejících
souvisejícíchs sčlenstvím
členstvímvevevěrvěrnostním
nostnímprogramu
programu
nabízení
nabízenívýrobků
výrobkůa aslužeb,
služeb,včetně
včetnězasílání
zasíláníinformací
informací
o opořádaných
pořádanýchakcích,
akcích,výrobcích,
výrobcích,aktivitách
aktivitácha azasílání
zasílání
obchodních
obchodníchsdělení,
sdělení,i prostřednictvím
i prostřednictvímelektronických
elektronických
prostředků
prostředků
V Vsouvislosti
souvislostisesezpracováním
zpracovánímVašich
Vašichosobních
osobníchúdaúdajůjůmůžete
můžetekdykoliv
kdykolivvznést
vznéstnámitku
námitkuproti
protizpracování
zpracování
osobních
osobníchúdajů
údajůpodle
podlečl.čl.21
21Nařízení
NařízeníGDPR.
GDPR.PoPovznevznesení
senínámitky
námitkyjižjižnebude
nebudespolečnost
společnosttyto
tytoVaše
Vašeosobní
osobní
údaje
údajedále
dálezpracovávat.
zpracovávat.
Poskytnutí
PoskytnutíVašich
Vašichosobních
osobníchúdajů
údajůpro
prozískání
získáníčlenčlenství
stvívevevěrnostním
věrnostnímprogramu
programujejedobrovolné.
dobrovolné.V Vpřípapřípaděděneposkytnutí
neposkytnutíosobních
osobníchúdajů
údajůoznačených
označenýchjako
jako
povinné
povinnéúdaje
údajevšak
všaknení
nenímožné
možnéposkytnout
poskytnoutčlenství
členství
v vtomto
tomtoprogramu.
programu.Pokud
Pokudzpracováváme
zpracovávámeVaše
Vašeosobosobníníúdaje
údajenanazákladě
základěVašeho
Vašehosouhlasu
souhlasuzazaúčelem
účelem
zasílání
zasíláníinformací
informacío opořádaných
pořádanýchakcích,
akcích,výrobcích,
výrobcích,
aktivitách
aktivitácha azasílání
zasíláníobchodních
obchodníchsdělení,
sdělení,pak
pakjejepoposkytování
skytovánítěchto
těchtoúdajů
údajůdobrovolné.
dobrovolné.V Vtomto
tomtopřípadě
případě
nejste
nejstepovinen
povinennám
námVaše
Vašeosobní
osobníúdaje
údajesdělovat
sdělovat
a asouhlas
souhlasudělit.
udělit.
Udělený
Udělenýsouhlas
souhlassesezpracováním
zpracovánímosobních
osobníchúdajů
údajů
můžete
můžetekdykoliv
kdykolivbezplatně
bezplatněodvolat,
odvolat,a atotoi před
i předuplyuplynutím
nutímdoby,
doby,nanakterou
kteroubyl
byludělen.
udělen.Odvolání
Odvolánísouhlasu
souhlasu
můžete
můžetezaslat
zaslatelektronicky
elektronickynanae-mailovou
e-mailovouadresu
adresu
pruhonice@izomat.cz,
pruhonice@izomat.cz,nebo
nebopísemně
písemněnanaadresu:
adresu:
IZOMAT
IZOMATstavebniny
stavebninys.r.o.,
s.r.o.,Újezdská
Újezdská224,
224,
252
25243
43Průhonice.
Průhonice.
Odvolání
OdvoláníVašeho
Vašehosouhlasu
souhlasunebude
nebudemít
mítvliv
vlivnanazprazpracování
cováníosobních
osobníchúdajů
údajůprovedené
provedenépřed
předodvoláním
odvoláním
tohoto
tohotosouhlasu.
souhlasu.
Zpracování
Zpracováníosobních
osobníchúdajů
údajůpro
pronás
násmohou
mohouprovádět
provádět
následující
následujícíkategorie
kategoriezpracovatelů:
zpracovatelů:
-reklamní
reklamní agentury
agentury zpracovávající
zpracovávající pro
pro společnost
společnost
osobní
osobníúdaje
údajepro
proúčely
účelymarketingu
marketingua azasílání
zasíláníobobchodních
chodníchsdělení
sdělení
Osobní
Osobníúdaje
údajesouvisející
souvisejícís sčlenstvím
členstvímvevevěrnostním
věrnostním
programu
programuzpracováváme
zpracovávámepopodobu
dobutrvání
trváníčlenství
členstvíveve
věrnostním
věrnostnímprogramu.
programu.Jakmile
Jakmilebude
budečlenství
členstvízrušezrušeno,
no,budou
budouVaše
Vašeosobní
osobníúdaje
údajevymazány.
vymazány.Vaše
Vašeosobosobníníúdaje,
údaje,které
kterézpracováváme
zpracovávámenanazákladě
základěuděleného
uděleného
souhlasu,
souhlasu,zpracováváme
zpracovávámepopodobu,
dobu,nanakterou
kteroubyl
byl
souhlas
souhlasudělen,
udělen,nebo
nebododojeho
jehoodvolání.
odvolání.Zpracování
Zpracování
Vašich
Vašichosobních
osobníchúdajů
údajůpro
prodalší
dalšíúčely
účelyuskutečňujeuskutečňujeme
mejen
jenpopodobu
dobunezbytnou
nezbytnoupro
prodané
danéúčely.
účely.
V Vsouvislosti
souvislostisesezpracováním
zpracovánímVašich
Vašichosobních
osobníchúdajů
údajů
máte
mátenásledující
následujícípráva:
práva:
-právo
právonanapřístup
přístupk kosobním
osobnímúdajům,
údajům,dle
dlektekterého
réhoododnás
násmůžete
můžetezejména
zejménazískat
získatinformace,
informace,zda
zda
jsou
jsouVaše
Vašeosobní
osobníúdaje
údajezpracovávány,
zpracovávány,zazajakým
jakýmúčeúčelem,
lem,jaký
jakýjejerozsah
rozsahúdajů,
údajů,které
kteréjsou
jsouzpracovávány,
zpracovávány,
a akomu
komubyly
bylytyto
tytoVaše
Vašeúdaje
údajepřípadně
případnězpřístupněny
zpřístupněny
- právo
- právonanavýmaz
výmazúdajů,
údajů,například
napříkladv vpřípadě,
případě,žežezanikzanikneneúčel
účelzpracování,
zpracování,nebo
nebojsou-li
jsou-liVaše
Vašeosobní
osobníúdaje
údaje
zpracovávány
zpracováványnezákonně
nezákonně
- právo
- právonanaomezení
omezenízpracování
zpracováníVašich
Vašichosobních
osobníchúdaúdajůjů
- právo
- právonanapřenositelnost
přenositelnostúdajů,
údajů,dle
dlekterého
kteréhomůžete
můžete
získat
získatosobní
osobníúdaje,
údaje,které
kteréseseVás
Vástýkají,
týkají,vevestruktustrukturovaném
rovanéma astrojově
strojověčitelném
čitelnémformátu,
formátu,a atotobuď
buďpro
pro
sebe,
sebe,nebo
nebopro
projiného
jinéhosprávce
správceosobních
osobníchúdajů
údajů
- -právo
právovznést
vznéstnámitku
námitkuproti
protizpracovávání
zpracováváníVašich
Vašich
osobních
osobníchúdajů,
údajů,v vpřípadě
případězpracovávání
zpracováváníosobních
osobních
údajů
údajůnanazákladě
základěoprávněného
oprávněnéhozájmu
zájmuspolečnosti
společnosti
- právo
- právopodat
podatstížnost
stížnostu uÚřadu
Úřadupro
proochranu
ochranuosobních
osobních
údajů
údajů
8.2.
8.2. Bezúplatné
Bezúplatné příjmy
příjmy veve formě
formě poskytnutých
poskytnutých darů
darů
u u fyzických
fyzických osob
osob jsou
jsou ostatními
ostatními příjmy
příjmy dle
dle §§
10
10zákona
zákonao odaních
daníchz zpříjmů,
příjmů,a apokud
pokudnejsou
nejsou
odod daně
daněosvobozeny,
osvobozeny, jsou
jsou fyzické
fyzické osoby
osoby povinpovinnyny tyto
tyto bezúplatné
bezúplatné příjmy
příjmy zdanit
zdanit 15%
15% sazbou
sazbou
daně.
daně.Dále
Dáledle
dle§§10
10odst.
odst.11písm.
písm.n),n),odst.
odst.33
písm.
písm.c),c),§§16
16a a§§21
21zákona
zákonač.č.586/1992
586/1992Sb.,
Sb.,
o odaních
daníchz zpříjmů
příjmůjsou
jsouosvobozeny
osvobozenybezúplatné
bezúplatnépříjmy
příjmy
nabyté
nabytépříležitostně,
příležitostně,pokud
pokudjejich
jejichúhrn
úhrnododtéhož
téhožpopoplatníka
platníkavevezdaňovacím
zdaňovacímobdobí
obdobínepřevyšuje
nepřevyšuječástku
částku
15.000,15.000,-Kč.
Kč.
8.3.
8.3. Bezúplatné
Bezúplatnépříjmy
příjmyveveformě
forměposkytnutých
poskytnutýchdarů
darůu ufy-fyzických
zickýchosob
osobpodnikajících
podnikajících(OSVČ)
(OSVČ)jsou
jsoupředmětem
předmětem
daně
danědle
dle§§17
17zákona
zákonao odani
daniz zpříjmu
příjmua ajedná
jednásesetedy
tedy
o ozdanitelný
zdanitelnýpříjem
příjemz zpodnikání
podnikánía ajejenutné
nutnédar
darvyčíslit
vyčíslit
a auvést
uvéstdodopřiznání
přiznáník kdani
daniz zpříjmu
příjmufyzických
fyzickýchosob.
osob.
8.4.
8.4. Bezúplatné
Bezúplatné příjmy
příjmy veve formě
formě poskytnutých
poskytnutých darů
darů
u uprávnických
právnickýchosob
osobjsou
jsoupředmětem
předmětemdaně
danědle
dle§§17
17
zákona
zákonao odani
daniz zpříjmu
příjmua ajedná
jednásesetedy
tedyo ozdanitelný
zdanitelný
příjem
příjemz zpodnikání
podnikánía ajejenutné
nutnédar
darvyčíslit
vyčíslita auvést
uvéstdodo
přiznání
přiznáník kdani
daniz zpříjmu
příjmuprávnických
právnickýchosob.
osob.
--

IX.
IX. Platnost
Platnostvěrnostního
věrnostníhoprogramu
programu
9.1.
9.1. Program
Programbyl
bylspuštěn
spuštěn1.1.3.3.2017
2017a ajejev vplatnosti
platnostinana
dobu
dobuneurčitou.
neurčitou.
9.2.
9.2. Účastník
Účastník vstupuje
vstupuje dodo věrnostního
věrnostního programu
programu seseznámením
známenímseses spravidly
pravidlya ajejich
jejichakceptováním,
akceptováním,
zaregistrováním
zaregistrováním zlaté
zlaté věrnostní
věrnostní karty
karty v v systésystému
mu u u společnosti
společnosti IZOMAT
IZOMAT stavebniny
stavebniny s.r.o.
s.r.o.
a anásledným
následnýmpřihlášením
přihlášeníma azaregistrováním
zaregistrovánímnanawww.
www.
akcejakoprace.cz
akcejakoprace.cz. .
9.3.
9.3. Provozovatel
Provozovateljejeoprávněn
oprávněndobu
dobuplatnosti
platnostivěrnostního
věrnostního
programu
programujednostranně
jednostranněupravit.
upravit.OOúpravě
úpravěplatnosti
platnosti
programu
programubude
budeúčastník
účastníkinformován
informováns sdostatečným
dostatečným
předstihem.
předstihem.
9.4.
9.4. Podpisem
Podpisemtěchto
těchtopravidel
pravidelúčastník
účastníkakceptuje
akceptujevšechvšechnanavýše
výšeuvedená
uvedenápráva
právaa apovinnosti,
povinnosti,prohlašuje,
prohlašuje,žeže
seses snimi
nimiseznámil
seznámila aporozuměl
porozuměljim
jima azavazuje
zavazujesesejeje
bez
bezvýhrad
výhraddodržovat.
dodržovat.
VVPraze
Prazedne:
dne:1.1.4.4.2018
2018

