Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu Zubr Fanklub a Podmínky používání
webových stránek www.zubrfanklub.cz
1. Věrnostní program Zubr Fanklub
1.1. Věrnostní program Zubr Fanklub je provozován obchodní společností Pivovar ZUBR, a.s., se
sídlem Komenského 696/35, 750 02 Přerov, Česká republika, IČ: 47676906, zapsaná v Obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 815. (dále jen „Pivovar Zubr"). Program Zubr
Fanklub je věrnostním programem, který je určen pro příznivce společnosti Pivovar Zubr a umožňuje
čerpat výhody při nákupu produktů a využívání služeb pivovaru Zubr a jeho partnerů, kteří jsou do
věrnostního programu zapojeni, a prostřednictvím aktivního členství v Zubr Fanklubu získávat
přednostní informace o soutěžích či jiných výhodách. Příznivci, kteří se zapojí do tohoto programu
(stanou se členy Zubr Fanklubu), mohou čerpat výhody způsobem, který je popsán v článku 2.
1.2. Vstup na webové stránky www.zubrfanklub.cz (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se
řídí těmito podmínkami používání. Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po
seznámení se s Všeobecnými podmínkami uživatel potvrzuje, že si je přečetl, pochopil je a bez výhrad
přijal tyto Všeobecné podmínky ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasí.
1.3. Informace o cookies naleznete na http://zubrfanklub.cz/cookies.pdf.
1.4. Pro účast v programu Zubr Fanklub platí tyto Všeobecné podmínky a pravidla, které uživatel
Webových stránek akceptuje odesláním registračního formuláře na adrese www.zubrfanklub.cz.
1.5. Právo stát se členem Zubr Fanklubu má jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která online vyplní a
odešle registrační formulář. Účast je bezplatná. Účastníci programu obdrží členskou kartu Zubr
Fanklubu, na základě které bude možné čerpat dané výhody.
1.6. Odesláním registračního formuláře účastníci programu Zubr Fanklub potvrzují, že všechny
informace, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné. Změny údajů uvedených v
registračním formuláři (především změna emailové či korespondenční adresy) musí být neprodleně
provedeny v osobním profilu daného člena na webových stránkách www.zubrfanklub.cz.
1.7. Registrace a účast v programu Fanklub Zubr je možná pouze v případě, že místo bydliště účastníka
je v České republice.

2. Výhody věrnostního programu:
2.1. Seznam výhod je průběžně aktualizován na adrese www.zubrfanklub.cz.
2.2. Mezi výhody, které lze na základě členství čerpat, patří např.:
– Přednostní informace o akcích pivovaru Zubr
– Přednost účasti na akcích pořádaných Fanklubem, např. komentované prohlídky pivovaru
– Exkluzivní předměty a nabídky pro členy Zubr Fanklubu
– Zvýhodněné ceny zboží ve vybraných prodejnách/provozovnách

3. Ztráta a zneužití členské karty Zubr Fanklubu
3.1. V případě jakékoliv ztráty nebo krádeže členské karty Zubr Fanklubu je možné požádat o novou
členskou kartu emailem na info@zubrfanklub.cz.
3.2. Člen Zubr Fanklubu je povinen neprodleně informovat Pivovar Zubr prostřednictvím emailu
info@zubrfanklub.cz, pokud má podezření, že jeho členská karta je zneužívána třetí stranou. Pokud
člen Zubr Fanklubu o skutečnosti náležitě informoval, nemá odpovědnost za škody způsobené
zneužitím členské karty Zubr Fanklubu.

4. Ochrana údajů
4.1. V rámci programu Zubr Fanklub Pivovar Zubr vytváří databázi. V souvislosti s touto databází bude
Pivovar Zubr využívat a ukládat údaje o členovi Zubr Fanklubu, které uvedl v registračním formuláři se
svým souhlasem.
4.2. Odesláním registračního formuláře osoba potvrzuje souhlas s členstvím v Zubr Fanklubu, zavazuje
se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), výslovný souhlas s tím, aby
společnost Pivovar Zubr, případně společnost ARISTON P.R., a.s., IČ: 26140896, se sídlem Praha 9,
Zelenečská 21/113, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 15586, jako určený zpracovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje
uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Člen Zubr Fanklubu uděluje souhlas se
zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové. Člen Zubr
Fanklubu bere na vědomí, že požádá-li společnost Pivovar Zubr o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je společnost Pivovar Zubr povinna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
mu informaci bez zbytečného odkladu předat či zajistit, a pokud člen Zubr Fanklubu zjistí nepřesnosti
v údajích zpracovávaných společností Pivovar Zubr, je oprávněn žádat, aby společnost Pivovar Zubr
provedla či zajistila opravu, doplnění, blokaci či likvidaci poskytnutých osobních údajů. Souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů uděluje člen Zubr Fanklubu na dobu trvání jeho členství v Zubr
Fanklubu. Člen Zubr Fanklubu současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost Pivovar Zubr zasílala
účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti. Společnost Pivovar Zubr může též účastníkovi programu
poskytovat informace o produktech a službách třetích stran, které pro členy programu ujednala
s takovými třetími stranami a s nimiž uzavřela příslušná smluvní ujednání a může účastníkovi
programu nechat zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách,
aniž by těmto třetím stranám poskytovala osobní údaje účastníka programu.
Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může člen Zubr Fanklubu kdykoli
odvolat svým výslovným a určitým projevem zaslaným emailem na info@zubrfanklub.cz.

5. Ukončení členství v Zubr Fanklubu
5.1. Členové Zubr Fanklubu mají právo kdykoliv svoje členství zrušit bez výpovědní lhůty, a to
doručením oznámení o zrušení své účasti emailem na info@zubrfanklub.cz.

5.2. Společnost Pivovar Zubr má právo kdykoliv členství zrušit ze závažného důvodu bez výpovědní
lhůty, a to v těchto případech: (i) zneužití členské karty Fanklubu Zubr, (ii) ukončení členství ve
Fanklubu Zubr podle bodu 6.1., (iii) porušení pravidel věrnostního programu Zubr Fanklub.
5.3. V případě ukončení členství v Zubr Fanklubu není možné nadále čerpat výhody z členství
plynoucí. Členové Zubr Fanklubu mají v tomto případě povinnost svou členskou kartu zničit.

6. Ukončení věrnostního programu Zubr Fanklub a změny Všeobecných podmínek a pravidel tohoto
programu
6.1. Pivovar Zubr si vyhrazuje právo věrnostní program Zubr Fanklub, doplnit nebo změnit, a to na
základě oznámení na Webových stránkách.
6.2. Pivovar Zubr si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a pravidla upravit dle svého uvážení,
pokud to bude v zájmu bezpečného fungování věrnostního programu Zubr Fanklub. Upravené
Všeobecné podmínky budou zveřejněny na Webových stránkách.

7. Povolené užití stránek
7.1. Uživatel Webových stránek je povinen se vyvarovat propojování Webových stránek jakýmkoliv
způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst Pivovaru Zubr s jinou webovou (internetovou)
stránkou; zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek
nedovoleným způsobem.
7.2. Uživatel souhlasí, že nebude používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem,
který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto
Podmínky používání Webových stránek.
7.3. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech,
obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Pivovaru Zubr nebo jiného
výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.
7.4. Je povolené reprodukovat ukázky či úryvky z Webových stránek pro soukromé využití
(nekomerční) za předpokladu, že nejsou porušena autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví
a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená
poznámka o copyright. Žádná reprodukce jakékoliv části Webových stránek nesmí být prodávána
nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani se nesmí upravovat nebo zahrnout do jakékoliv
jiné práce, publikace nebo webové stránky.
7.5. Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (společně “ochranné známky") zobrazené na
Webových stránkách patří Pivovaru Zubr. Nic, co se nachází na Webových stránkách, se nesmí chápat
jako uznání povolení anebo práva použít kteroukoliv z ochranných známek zobrazených na Webových
stránkách. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách,
anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto
podmínkách používání, je přísně zakázané. Návštěvníkům Webových stránek Pivovar Zubr oznamuje,
že bude důsledně a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu
poskytnutém právním pořádkem, včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona.

7.6. Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které jsou zaslány elektronickou
poštou (emailem) anebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek,
poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani
soukromé. Cokoli je zasláno, se stává vlastnictvím Pivovaru Zubr a může být použité na různé účely,
včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a
přeposílání.
7.7. Používáním Webových stránek dává uživatel s výše uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě
toho používáním Webových stránek dává svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady,
výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy anebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku,
který pošle na Webové stránky, může Pivovar Zubr použít na jakékoli účely (včetně, ale ne
výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nepatří
finanční ocenění ve prospěch osoby anebo strany, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy
anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím také uživatel zaručuje, že
poskytnuté materiály/obsah vlastní, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze
strany Pivovaru Zubr neporuší práva žádné třetí strany. Společnost Pivovar Zubr není zavázaná použít
poskytnuté informace.

8. Přesnost a úplnost informací
8.1. Pivovar Zubr se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících
informací, nicméně uživatel bere na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv
záruk.
8.2. Pokud by se ukázalo, že přes snahu Pivovaru Zubr jsou zveřejněné informace nepřesné či
neúplné, uživatel souhlasí s tím, že společnost Pivovar Zubr nenese odpovědnost za případné škody,
které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové
informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.
8.3. Pivovar Zubr neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by
případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek. Webové
stránky mohou obsahovat odkazy, kterými je možné dostat se mimo Webové stránky. Pivovar Zubr
nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek.

9. Všeobecná ustanovení
9.1. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla jsou platné od 22.4.2016.
9.2. Veškeré dotazy týkající se Všeobecných podmínek a pravidel směřujte na info@zubrfanklub.cz.

