Na cestě k dokonalosti

Podmínky účasti v bonusovém programu JUB
Profi Club a podmínky používání mobilní aplikace
JUB Profi Club
1. Účast v bonusovém programu JUB Profi Club
•

Bonusový program JUB Profi Club je provozován společností JUB kemična industrija d.o.o. se
sídlem Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovinská republika (dále jen „JUB”). Bonusový
program JUB Profi Club je věrnostním programem pro profesionální uživatele výrobků JUB,
právo stát se jeho členem mají fyzické osoby, které jsou podnikateli se sídlem
v České republice, a právnické osoby se sídlem v České republice.

•

Pro účast v bonusovém programu JUB Profi Club (dále jen „JUB Profi Club“) platí tyto Podmínky
účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínky používání mobilní aplikace JUB Profi
Club (dále jen „mobilní aplikace“), které zákazník akceptuje odesláním registračního formuláře
v mobilní aplikaci. JUB Profi Club nemá povahu výherní soutěže. Každý člen, který splňuje
podmínky, získává právo využívat výhody JUB Profi Clubu.

•

Členství v JUB Profi Clubu je podmíněno instalací mobilní aplikace JUB Profi Club. Uživatel
si může mobilní aplikaci JUB Profi Club stáhnout v obchodech s mobilními aplikacemi za
podmínek stanovených těmito obchody. Mobilní aplikaci mohou používat všichni, kdo
k tomu mají odpovídající komunikační zařízení (chytrý telefon nebo tablet s požadovaným
operačním systémem – Android verze 4.1 a výše nebo iOS8 a novější).

•

K úspěšné instalaci mobilní aplikace JUB Profi Club je potřebná registrace. Při registraci je
třeba uvést následující údaje: jméno a příjmení fyzické osoby - podnikatele, obchodní firmu
právnické osoby, adresu sídla, IČO, kontaktní e-mail, kontaktní telefon. Za správnost zadaných
údajů odpovídá každý uživatel sám. Odesláním registračního formuláře členové JUB Profi
Clubu potvrzují, že všechny údaje, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné.
V případě změny údajů uvedených při registraci musí být údaje neprodleně editovány
prostřednictvím mobilní aplikace v osobním profilu daného člena.

•

Členové bonusového programu JUB Profi Club mohou získávat odměny zakoupením výrobků
JUB, které mají na víku unikátní QR kód. Použití každého kódu je spojeno s připočtením
určitého množství bonusových bodů. Bonusové body si člen JUB Profi Clubu uloží na svůj
účet naskenováním unikátního QR kódu na výrobku pomocí mobilní aplikace a později může
tyto body vyměnit za vybrané odměny.

Pogoji sodelovanja_JUBproficlub_2019_CZE.indd 1

15.2.2019 7:59:54

Na cestě k dokonalosti

•

Výrobky, které nemají QR kód, nejsou do bonusového programu JUB Profi Club zahrnuty.
Společnost JUB si vyhrazuje právo nepřidělovat body bonusového programu JUB Profi Club
za nákup výrobků JUB v případě, že jsou poskytovány jiné prodejní výhody, nebo jsou výrobky
nakupovány v rámci jiných propagačních akcí.

•

Výrobky zahrnuté do bonusového programu JUB Profi Club a počet přidělovaných bonusových
bodů se mohou v průběhu doby měnit. Společnost JUB si vyhrazuje právo přidělování
bonusových bodů za nákup výrobků kdykoli změnit, omezit nebo rozšířit; totéž platí pro
počet bonusových bodů. Tyto změny, omezení a rozšíření budou členům oznamovány na
e-mailové adresy uvedené v jejich osobních profilech, a dále budou tato oznámení přístupná
na webových stránkách: www.jubproficlub.eu.

•

Každý QR kód je možné použít pouze jednou, pak pozbývá platnosti. Každý člen JUB Profi
Clubu je proto před zakoupením výrobku, který je zařazen do bonusového programu, povinen
zkontrolovat nepoškozenost fólie, pod kterou je ukrytý unikátní QR kód.

•

Převzetí odměn je možné poštou nebo osobně, a to pouze v rámci České republiky. Na
způsobu převzetí se JUB domluví přes kontaktní údaje (e-mail nebo telefon) uvedené
v osobním profilu člena. V případě zaslání poštou hradí poštovné JUB. Společnost JUB nenese
odpovědnost za jakékoli vzniklé škody a výdaje v případě, že osobní profil člena bonusového
programu JUB Profi Club obsahuje nesprávnou adresu.

•

Člen musí před čerpáním odměny na výslovnou žádost společnosti JUB předložit odpovídající
faktury k doložení skutečnosti, že řádně zakoupil výrobky, za které bonusové body získal.
Pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené společností JUB, mohou mu být bez dalšího oznámení
veškeré nasbírané body vymazány a nárok na odměnu nebude uznán. Společnost JUB si
dále vyhrazuje právo zrušit připočtení bonusových bodů v případě, že nákup výrobků nebo
platba byly zrušeny a bonusové body byly připočteny na základě takového zrušeného nebo
neuhrazeného nákupu, a to bez ohledu na důvod zrušení či neprovedení platby, nebo
v případě chybného zadání, eventuálně zneužití členského účtu.

•

Člen bonusového programu JUB Profi Club je sám odpovědný za výběr odměn a jejich
včasné čerpání ve zveřejněném termínu. Nabídka odměn může být kdykoli bez upozornění
změněna. Nevyužité odměny nebo body z bonusového programu JUB Profi Club není možné
vyměnit za jiné odměny, které nejsou součástí programu, ani za peníze.

•

Členové bonusového programu JUB Profi Club mají právo kdykoli svoje členství zrušit bez
výpovědní doby, a to doručením oznámení o zrušení své účasti společnosti JUB emailem na
adresu jubproficlub@jub.cz. Společnost JUB má právo kdykoli členství zrušit ze závažného
důvodu bez výpovědní doby, a to zejména v těchto případech: (i) zneužití členského účtu
JUB Profi Club a (ii) ukončení členství v JUB Profi Clubu dle první věty tohoto odstavce.
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V případě ukončení členství v JUB Profi Clubu nemohou být již získané bonusové body nadále
uplatněny. Po účinném ukončení členství již není další získávání bonusových bodů možné.

2. Podmínky používání mobilní aplikace JUB Profi Club
•

Mobilní aplikace JUB Profi Club je výhradním vlastnictvím společnosti JUB kemična industrija
d.o.o.

•

Funkcemi mobilní aplikace ve verzi pro operační systémy Android a iOS jsou evidence
naskenovaných QR kódů, zveřejňování aktuálních odměn a lokalizace prodejních míst
zapojených do bonusového programu JUB Profi Club na území Evropy.

•

Uživatel si může mobilní aplikaci JUB Profi Club stáhnout v obchodech s mobilními aplikacemi
za podmínek stanovených těmito obchody.

•

Mobilní aplikaci mohou používat všichni, kdo k tomu mají odpovídající komunikační zařízení
(chytrý telefon nebo tablet s požadovaným operačním systémem – Android verze 4.1 a výše
nebo iOS8 a novější) a připojení k WiFi nebo GSM/3G/4G síti. Aplikace nefunguje na operačním
systému Windows pro chytré telefony. Komunikační zařízení není součástí bonusového
programu JUB Profi Club, každý člen si ho musí zajistit sám a nese vlastní náklady na jeho
pořízení a provoz.

•

Použití mobilní aplikace je možné od 1. 3. 2019.

•

Veškerá práva JUB k mobilní aplikaci jsou vyhrazena. Údaje a materiály v mobilní aplikaci JUB
Profi Club jsou chráněny právy duševního vlastnictví vlastníka mobilní aplikace.

•

Užívání mobilní aplikace je pro členy JUB Profi Clubu zdarma, její uživatel však nese náklady
přenosu dat, které jsou účtovány podle platného ceníku příslušného poskytovatele
telekomunikačních služeb, s nímž má uživatel uzavřenu účastnickou nebo jinou smlouvu.

3. Vyloučení odpovědnosti
•

JUB bude v dobré víře a dle svých možností usilovat o optimální fungování mobilní aplikace,
přesto však nepřebírá žádnou odpovědnost a záruky za její nerušené fungování.

•

Všichni uživatelé mobilní aplikaci používají na vlastní odpovědnost. Ani vlastník mobilní
aplikace, ani kterákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, podílející se na tvorbě, aktualizacích
a provozování mobilní aplikace JUB Profi Club nebo na zveřejňování údajů a materiálů
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prostřednictvím této mobilní aplikace, nepřebírá odpovědnost a není povinen nahrazovat
jakoukoli škodu, která by byla způsobena nebo vznikla v souvislosti s přístupem, použitím
nebo nemožností použití údajů a materiálů v mobilní aplikaci JUB Profi Club nebo za jakékoli
chyby či nedostatky v jejím obsahu.
•

Společnost JUB neodpovídá a není povinna nahrazovat škodu za jakékoli poškození
počítačového software a/nebo ztrátu dat (včetně poškození a ztrát, které jsou způsobeny viry),
za poškození jakýchkoli elektronických zařízení (zejména počítačového hardware, tabletů
a mobilních telefonů), jichž se využívá k přístupu do mobilní aplikace, ani za poškození jiných
aplikací, ke kterým by mohlo dojít přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti
s použitím mobilní aplikace. JUB také neodpovídá a není povinna nahrazovat jakoukoli škodu,
která by mohla vzniknout v důsledku použití nebo nemožnosti použití mobilní aplikace.

•

JUB bude usilovat o správnost, aktuálnost a úplnost údajů obsažených v mobilní aplikaci,
avšak v souvislosti s tím nepřebírá žádnou odpovědnost.

•

JUB si vyhrazuje právo na změnu podmínek účasti v bonusovém programu JUB Profi Club.
Veškeré případné změny podmínek JUB zveřejní na webových stránkách www.jubproficlub.
eu.

•

JUB si vyhrazuje právo na zrušení JUB Profi Clubu nebo na jeho výměnu za jakýkoli jiný
program, kdykoli a bez uvedení důvodu. Po zrušení JUB Profi Clubu je členství automaticky
ukončeno a člen o tom bude informován prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou
v osobním profilu člena. V případě ukončení bonusového programu JUB Profi Club nemohou
být již získané bonusové body uplatněny.

•

Zrušení JUB Profi Clubu nebo jeho výměna za jiný program nezakládá žádné právo na náhradu
škody jeho členů.

•

V případě nepovoleného použití mobilní aplikace, resp. jakéhokoli zneužití má JUB právo
provést veškerá opatření k ochraně svých práv a zájmů nebo k ochraně práv a zájmů dalších
uživatelů.

4. Ochrana osobních údajů
•

Člen JUB Profi Clubu je seznámen s tím, že Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) nezahrnuje zpracování osobních údajů ve vztahu k právnickým osobám, včetně
názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby, proto GDPR a Zákon o ochraně
osobních údajů pro tento konkrétní vztah neplatí.

•

Člen JUB Profi Clubu vstupem do JUB Profi Clubu dává výslovný souhlas, aby jeho kontaktní
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údaje JUB používal za účelem identifikace členů, zasílání oznámení v souvislosti s programem,
zasílání odměn získaných v bonusovém programu JUB Profi Club a občasně za účelem zasílání
dalších informací o výrobcích a nabídkách JUB, které by pro členy mohly být zajímavé.

5. Práva duševního vlastnictví
•

Veškeré údaje a obrazové materiály v mobilní aplikaci jsou předmětem autorských práv nebo
dalších práv duševního popř. průmyslového vlastnictví a jsou chráněny podle příslušných
právních předpisů.

•

JUB na uživatele v souvislosti s mobilní aplikací nepřenáší žádná autorská práva nebo jiná
práva duševního vlastnictví (mimo jiné ani právo k užívání ochranné známky, loga či názvu),
ale uděluje mu pouze nevýlučné a nepřevoditelné užívací právo výhradně na jeho mobilním
zařízení způsobem, v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny v těchto Podmínkách
používání.

•

Každý uživatel aplikace JUB Profi Club je povinen s ní nakládat odpovědně a dodržovat
ustanovení těchto podmínek. V případě nedodržení jejich pravidel si JUB vyhrazuje právo
člena z JUB Profi Clubu vyloučit bez možnosti odvolání.

6. Platnost a změna podmínek
•

Každý člen svojí registrací do JUB Profi Clubu prohlašuje, že si přečetl a pochopil ustanovení
těchto Podmínek účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínek používání mobilní
aplikace JUB Profi Club a že je bez výhrad přijímá a zavazuje se je dodržovat.

•

Podmínky používání mobilní aplikace JUB Profi Club začnou platit ke dni zveřejnění těchto
podmínek na webových stránkách www.jubproficlub.eu.

•

Podmínky používání mobilní aplikace JUB Profi Club platí pro všechny uživatele, kteří si
nainstalují tuto mobilní aplikaci na své mobilní zařízení nebo mobilní aplikaci používají.

•

JUB kemična industrija d.o.o. si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto Podmínek
účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínek používání mobilní aplikace JUB
Profi Club a o jejich změně uživatele informovat na webových stránkách www.jubproficlub.
eu.

•

Nové Podmínky účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínky používání mobilní
aplikace JUB Profi Club začnou platit po příslušné změně vždy ke dni zveřejnění nových
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Podmínek účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínek používání mobilní aplikace JUB Profi
Club na webových stránkách www.jubproficlub.eu, pokud v nich není uveden jiný termín začátku platnosti.
•

S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby uživatelé zveřejněné Podmínky účasti v bonusovém
programu JUB Profi Club a podmínky používání mobilní aplikace JUB Profi Club pravidelně kontrolovali
a seznámili se s aktuálním obsahem a předešli tak případným problémům vzniklým použitím mobilní
aplikace nebo jejího obsahu.

•

Pokud uživatel se změněnými nebo doplněnými Podmínkami účasti v bonusovém programu JUB Profi
Club a podmínkami používání mobilní aplikace JUB Profi Club nesouhlasí, je povinen mobilní aplikaci
přestat neprodleně používat a odinstalovat, resp. vymazat ji ze svého mobilního zařízení. Pokud uživatel
mobilní aplikaci nepřestane používat a ze svého mobilního zařízení ji neodinstaluje, resp. nevymaže, má se
za to, že se změnou nebo doplněním Podmínek účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínek
používání mobilní aplikace JUB Profi Club souhlasí.

•

Tyto Podmínky účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínky používání mobilní aplikace
JUB Profi Club se řídí právem Slovinské republiky. Případné spory vyplývající z používání mobilní aplikace
a z těchto Podmínek účasti v bonusovém programu JUB Profi Club a podmínek používání mobilní aplikace
JUB Profi Club, bude řešit věcně příslušný soud v Lublani.

•

Uživatel je tím, jakmile mobilní aplikaci stáhne, seznámen s obsahem podmínek a souhlasí s nimi.

JUB d.o.o, únor 2019
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