O PROGRAMU
Partnerský program společnosti Daňový klub s. r. o. (dále též jen „Program“) představuje soubor
služeb, odměn, slev a jiných výhod poskytovaných za určitých podmínek členům Programu.
V rámci Programu je možné získat výhodné nabídky služeb prověřených účetních společností, daňových
poradců, informační servis v daňové oblasti a významné slevy u dodavatelů výpočetní techniky,
softwarového vybavení firem včetně účetních programů, softwaru a technologií nutných pro
elektronickou evidenci tržeb a mnoho dalších produktů i služeb potřebných pro podnikání.

PRAVIDLA PROGRAMU
Obchodní podmínky Partnerského programu společnosti Daňový klub s. r. o.
(dále jen „Podmínky”)
I.
Obecná ustanovení
1.

Partnerský program společnosti Daňový klub s. r. o. je soubor služeb, odměn, slev a jiných výhod
(dále jen „Benefity“), které jsou za splnění stanovených podmínek poskytovány zúčastněnými
partnery (dále jen „Partner“ nebo „Partneři“) členům Programu.

2.

Provozovatelem Programu je společnost Daňový klub s. r. o., IČ: 05116635, se sídlem Mladá
Boleslav, Staroměstské náměstí 11, PSČ 293 01 (dále jen „Provozovatel“).
Informační centrum společnosti:

3.

e-mail:
Telefon:

info@danovyklub.cz
+420 326 587 790 – 9

Datum zahájení poskytování Benefitů v rámci Programu je 01.09.2016 a program je vyhlášen na
dobu neurčitou.
II.
Účastníci / beneficienti Programu

1.

Čerpat Benefity v rámci Programu podle těchto Pravidel mohou registrovaní zákazníci společnosti
(dále jen „Zákazník“ nebo „Zákazníci“) Daňový klub s. r. o., a to v rozsahu, který jim umožňuje
aktuálně předplacený prémiový balíček.

2.

Před uplatněním benefitu u Partnera je Zákazník povinen:
a) před zaplacením příslušného nákupu předloží Partnerovi identifikační kartu Programu,
případně sdělí jinou vhodnou formou Partnerovi své členské číslo nebo přidělený slevový kód;
b) splní požadavky pro získání Benefitu stanovené jednotlivými Partnery.

3.

Identifikační karta je nepřenosná zákaznická karta, která je poskytována zákazníkům předplacených
prémiových balíčků.

4.

Zákazník nemá nárok na Benefit, pokud nepředloží identifikační kartu Programu, pokud jsou
identifikační karta či slevový kód předloženy neoprávněnou osobou nebo pokud nesplní podmínky
pro získání Benefitu stanovené jednotlivými Partnery.
III.
Seznam Partnerů a Benefitů

1.

Seznam všech Partnerů Programu včetně specifikace jimi nabízených Benefitů a podmínek pro
jejich získání (dále jen „Seznam Partnerů“) sestavuje a příslušným způsobem publikuje
Provozovatel. Aktuální seznam Partnerů je kromě jiného též veřejně přístupný na internetových
stránkách www.danovyklub.cz.

2.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Seznam Partnerů podle potřeby tak, aby pokud
možno obsahoval vždy aktuální a přesné informace. Seznam Partnerů bude měněn vždy tak, aby
z něho byli vyškrtnuti Partneři, kteří se Programu již neúčastní, a naopak aby byli zařazeni nově
účastnící se Partneři.

3.

Přes veškerou snahu nelze vyloučit, že Seznam Partnerů nebude po určitou dobu obsahovat aktuální
informace o zúčastněných Partnerech a jimi poskytovaných Benefitech, zejména pokud jde o
informace uvedené v tištěných materiálech. V takovém případě nenese Provozovatel žádnou
odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou.
IV.
Benefity

1.

Benefity poskytované v rámci Programu jsou vždy publikované v Seznamu Partnerů s platností ke
dni jejich publikace.

2.

Poskytované Benefity mohou mít různou formu, přičemž nejběžnější Benefity jsou následující:
a) procentuální sleva, což je sleva z běžné prodejní ceny příslušného Partnera, tedy snížení ceny o
určitou částku vyjadřující poměrnou část prodejní ceny v procentech (např. sleva ve výši 10%
apod.);
b) speciální či zvýhodněná cena na produkty Provozovatele nebo Partnera, vždy v závislosti na
konkrétní nabídce Partnera;
c) dárek či bonus při nákupu určitého zboží či služeb, vždy v závislosti na konkrétní nabídce
Partnera.

3.

Pokud Partner v daném případě nestanoví jinak, vždy se Benefit počítá či poskytuje z aktuální běžné
prodejní ceny zboží nebo služeb a Benefity poskytované v rámci Programu není možné kombinovat s
jinými slevami či výhodami poskytovanými příslušným Partnerem.

4.

Není-li u prezentovaného Benefitu výslovně uvedeno, že je nabízen a poskytován Provozovatelem,
má se za to, že je nabízen a poskytován výhradně Partnery. Partneři jsou odpovědní za splnění
takové nabídky a za poskytnutí příslušného Benefitu. Tyto Podmínky nezakládají povinnost
Provozovatele poskytnout Benefity uvedené v Seznamu Partnerů namísto Partnerů, pokud nebudou
poskytnuty, ani nezakládá žádnou odpovědnost Provozovatele za případnou škodu či jinou újmu
způsobenou neposkytnutím Benefitu podle těchto Obchodních podmínek.

5.

Provozovatel nepřebírá žádnou záruku za kvalitu zboží ani služeb poskytovaných Partnery v rámci
Programu.

6.

Zákazníci jsou povinni zcela samostatně plnit veškeré případné daňové, poplatkové a jiné podobné
povinnosti, které pro ně případně vyplynou v souvislosti s poskytnutím Benefitu podle právních
předpisů České republiky a nesou za nesplnění případné takové povinnosti plnou právní
odpovědnost.

7.

Partneři jsou oprávněni kontrolovat splnění podmínek pro poskytnutí benefitu dle těchto Podmínek,
přičemž jsou oprávněni zpracovávat a uchovávat tyto identifikační údaje:
a) členské číslo Zákazníka;
b) datum a výši platby;
c) datum poskytnutí Benefitu.

8.

Zpracovávané a uchovávané údaje samy o sobě nejsou schopny identifikovat žádnou konkrétní
osobu, proto se nejedná o osobní údaje a ke zpracování těchto údajů není potřeba souhlas
zákazníka. Zpracování těchto údajů nepodléhá ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.
V.
Oznámení o neposkytnutí Benefitu

1.

V případě, že se bude Zákazník domnívat, že mu Partner neposkytl Benefit, přestože jinak splnil veškeré
podmínky a měl by mít na takový Benefit nárok, může tuto skutečnost oznámit Provozovateli Programu
(kontakt viz. čl. I. odst. 2 těchto Podmínek).

2.

Provozovatel takovou informaci využije v rámci své činnosti při koordinaci Programu. Provozovatel se
případně dle svého uvážení může pokusit kontaktovat příslušného Partnera a získat jeho stanovisko,
případně se pokusit zjednat nápravu. V daném případě je čistě na rozhodnutí Provozovatele, zda
podnikne nějaké kroky či nikoliv a případně jaké, přičemž Provozovatel není povinen své rozhodnutí
ani učiněné kroky jakkoliv vysvětlovat či odůvodňovat, ani není povinen o výsledcích svého
případného interního šetření informovat Zákazníka.
VI.
Poskytování zvláštních nabídek a informací, prémiové programy

1.

Kterýkoliv Zákazník účastnící se Programu se může zaregistrovat na webových stránkách
www.danovyklub.cz za účelem poskytování zvláštních nabídek Partnerů účastnících se Programu a
účasti v prémiových částech Programu.

2.

Prémiová část Programu je rozdělena do tří úrovní – zlaté, stříbrné a bronzové. Každá úroveň potom
Zákazníkovi nabízí jinou výši a rozsah Benefitů, přičemž aktuální rozsah Benefitů v jednotlivých
úrovních je vždy uveden na webové stránce www.danovyklub.cz. Účast v prémiové části Programu
podléhá registraci Zákazníka.

3.

Registrací a objednávkou jednoho ze tří prémiových programů se Zákazník zavazuje zaplatit
Provozovateli cenu příslušné úrovně programu. Okamžikem připsání platby na bankovní účet
Provozovatele má Zákazník nárok na čerpání Benefitů poskytovaných Partnery nebo Provozovatelem,
a to po dobu 12 měsíců bezprostředně následujících po dni připsání platby.

4.

Nejpozději jeden měsíc před ukončením dvanáctiměsíčního období upozorní Provozovatel Zákazníka
na blížící se konec období, na které má Zákazník příslušnou úroveň Programu předplacenou a
nabídne mu obnovení účasti v některém z prémiových programů na další roční období. Pokud
Zákazník nabídku přijme, bude další dvanáctiměsíční období běžet ode dne přijetí platby na účet
Provozovatele, ne však dříve než prvním dnem následujícím po uplynutí předchozího zpoplatněného
období.

5.

V rámci registrace je nezbytné zadat následující údaje:
a) jméno a příjmení Zákazníka;
b) kontaktní a fakturační adresu Zákazníka;
c) kontaktní e-mail;
d) členské číslo Zákazníka;
e) prohlášení, že je Zákazník starší 18 let.

6.

Na nakládání s těmito údaji se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přičemž správcem i zpracovatelem zadaných osobních údajů
je společnost Daňový klub s. r. o., IČ: 05116635, se sídlem Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí
11, PSČ 293 01, tj. Provozovatel Programu.

7.

Zákazník zadáním a odesláním údajů potvrzuje, že všechny údaje zadané v rámci registrace na
stránkách www.danovyklub.cz jsou pravdivé a úplné.

8.

Zákazník potvrzením souhlasu a odesláním zadaných údajů uděluje souhlas se shromažďováním,
uchováváním a zpracováváním zadaných osobních údajů Provozovatelem.

9.

Provozoval je oprávněn využívat osobní údaje Zákazníka k distribuci reklamních a obchodních
sdělení, newsletterů a informací souvisejících s Programem.

10. Provozovatel se zavazuje nepředat ani nezpřístupnit osobní údaje zákazníka žádné jiné osobě
s výjimkou Partnera Programu za účelem poskytnutí benefitu nebo reklamačního řízení při jeho
neposkytnutí.
11. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo jiná osoba jako zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může v souladu s § 21 zákona:
a) požádat Provozovatele jako zpracovatele o vysvětlení, přičemž Provozovatel je povinen takové

b)
c)

vysvětlení poskytnout;
požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména požádat Provozovatele jako zpracovatele o
odstranění vzniklého stavu, zejména aby byly dotčené osobní údaje blokovány, aby byla
provedena jejich oprava, doplnění nebo likvidace;
Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud je žádost oprávněná.

12. V případě, že Provozovatel nevyhoví žádosti, může se Z ákazník obrátit přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů a může požadovat nápravu. Zákazník se může obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů se svým podnětem i přímo.
VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Provozovatel Programu si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato Pravidla, případně tento Program s
okamžitou platností přerušit nebo ukončit. V případě ukončení Programu ze strany provozovatele má
Zákazník nárok na vrácení poměrné části ceny zaplaceného prémiového programu.

2.

Veškeré změny těchto Pravidel jsou platné ke dni jejich publikace, pokud nebude v konkrétním
případě stanoveno jinak.

3.

Tato Pravidla jsou platná ode dne 01. 10. 2016.

Daňový klub s. r. o.

