
Všeobecné podmínky a pravidla Klubu zákazníků BScom 

  
Klub zákazníků BScomu (dále jen „BSC klub“) je věrnostní program zákazníků a partnerů firmy BScom s.r.o. BSC 
klub vznikl 1. 11. 2008. Věrnostní program je určen pravidelným zákazníkům a partnerům firmy s cílem ocenit 
jejich věrnost formou výhod a zajímavých akčních nabídek. Na základě níže uvedených podmínek má každý člen 
BSC klubu možnost čerpat nadstandardní služby a získávat informace o novinkách a akcích.  
 
Členství a členská karta BSC klubu  
 
Členství vzniká po splnění podmínek pro nové členy klubu přidělením členského čísla pracovníkem firmy BScom 
s.r.o. 

Na základě vstupu do klubu bude členovi předána klubová karta - dále jen „karta BSC klubu“. Obdržením karty 
BSC klubu získává člen po dobu členství oprávnění využívat výhod BSC klubu. Členství v BSC klubu je bezplatné. 
Členem BSC klubu se může stát jakákoli fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice, 
která splňuje podmínky členství, dovršila věk 18 let a souhlasí s podmínkami a pravidly BSC klubu.  
 
Karta BSC klubu je vlastnictvím firmy BScom s.r.o. a není platební ani kreditní kartou. Karta BSC klubu může být 
použita pouze v souladu s podmínkami a pravidly BSC klubu. Každý držitel karty BSC klubu by měl ve vlastním 
zájmu bezodkladně informovat společnost BScom s.r.o. o změně základních informací (změna jména, bydliště, 
kontaktního tel. čísla, e-mailové adresy apod.) a to na email: obchod@bscom.cz nebo na tel.: 499 944 944. 
Nahlášené změny budou automaticky promítnuty i do údajů o členovi.  

Členství v BSC klubu zaniká a karta BSC klubu pozbývá platnost v těchto případech: 

- v případě úmrtí držitele členské karty 
- pokud držitel členské karty zneužil mechanismus a výhody BSC klubu 
- na základě oznámení držitele členské karty držitel členské karty zneužil jména a značky BSC klubu  
- v jiných případech stanovených v těchto podmínkách  

Držitel karty BSC klubu, jehož členství zaniklo a karta se stala neplatnou, ztrácí nárok na všechny výhody 
plynoucí z členství.  
 
Karta BSC klubu se vydává vždy na jeden kalendářní rok a je platná dva měsíce před nadcházejícím rokem a 
jeden měsíc po daném roce. Vždy před koncem platnosti karty bude stávajícím členům, kteří i nadále splňují 
podmínky členství, vydána karta nová a to v dostatečném předstihu tak, aby svou platností překrývala platnost 
stávající karty.  
 
Za zneužití mechanismu a výhod BSC klubu se považuje zejména:  

- použití falšované členské karty či duplikátu 
- úmyslné zničení či poškození karty 
- poskytnutí členské karty třetím osobám  

Všeobecná pravidla BSC klubu opravňují držitele - člena BSC klubu k využívání aktuálních, tj. platných nabídek a 
akcí společnosti a partnerů věrnostního programu BSC klubu.  
 
Čerpání služeb a výhod BSC klubu  

Čerpání služeb a výhod pro členy BSC klubu se řídí podmínkami uvedenými u každé nabídky individuálně. U 
písemných objednávek pro čerpání výhod je vždy nutné uvádět evidenční číslo člena BSC klubu (uvedeno na 
členské kartě), při osobních návštěvách je potřeba prokazovat se členskou kartou. Při uplatnění slevy držitel 
karty BSC klubu upozorní obchodníka, že je držitelem klubové karty BSC klubu. Touto kartou se prokáže, 
případně doloží slevový šek či poukaz, který jej opravňuje k čerpání slevy. Čerpání služeb a výhod pro členy BSC 



klubu bude obvykle omezeno dle podmínek stanovených provozovatelem daného obchodního místa. Členové 
BSC klubu budou vždy plně informováni o možnostech využití na serveru www.bscom.cz.  
 
Pokud partner programu vyžaduje ověření totožnosti držitele členské karty BSC klubu, může vyžadovat další 
průkaz totožnosti. Je vždy na členovi, zda se dobrovolně prokáže dalším průkazem totožnosti. V případě, že se 
rozhodne neprokázat, je na rozhodnutí partnera klubu, zda poskytne službu.  

Ochrana osobních údajů 

Člen BSC klubu svým podpisem na přihlašovacím formuláři nebo, resp. svým využitím karty BSC klubu potvrzuje 
svůj souhlas s tím, aby společnost BScom s.r.o. zpracovala údaje uvedené v tomto dokumentu do informačního 
systému za účelem možnosti poskytnout výhody plynoucí z členství a také k vlastním marketingovým účelům. 
Člen dále souhlasí, aby tento informační systém provozovala na dobu neurčitou pro svoji potřebu a za účelem 
provozování BSC klubu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je 
vymezené rámcem a účelem BSC klubu, sledující zájem člena BSC klubu a zkvalitnění poskytovaných služeb. 
Osoba, která vyplnila formulář má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v § 21 
uvedeného zákona. Společnost BScom s.r.o. uvádí, že zpracovatelem údajů je společnost BScom s.r.o., 
Spojenecká 69, Trutnov, 541 01. Člen klubu má právo kdykoli písemně nebo při osobní návštěvě zrušit svůj 
souhlas s využíváním osobních údajů.  

Všeobecná ustanovení 

Členství v BSC klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná, zanikají smrtí člena klubu a nemohou 
být předmětem dědění.  
 
Poukázky vystavené společností BScom s.r.o. ve prospěch držitele členské karty představují prostředky k získání 
služeb platných a použitelných pouze v rámci programu BSC klubu.  
Společnost BScom s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a 
pravidla BSC klubu.  
 
Program BSC klubu připravila společnost BScom s.r.o. s dlouhodobým záměrem. Společnost si však vyhrazuje 
právo kdykoliv ukončit program BSC klubu či tento program omezit. Datum ukončení činnosti BSC klubu bude 
zveřejněno na serveru http://www.bscom.cz minimálně jeden kalendářní měsíc předem a každý člen bude 
osobně upozorněn na tuto skutečnost.  
 
Tyto Všeobecné podmínky a pravidla BSC klubu vydala společnost BScom s.r.o. jako závazný předpis pro 
provozování BSC klubu výlučně v ČR a pro členy BSC klubu, jejichž karty jsou registrovány a vydány v ČR.  
 
Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu BSC klubu nabývají platnosti dnem 1. 11. 2008.  

 

 

V Trutnově dne ………………………………………     ……………………………………………… 

          podpis člena 

 


