
 

 

Všeobecná pravidla Věrnostního programu Přátelská karta NC Eden 
 
 
1) Obecná ustanovení 
 
1. Věrnostní program Přátelská karta NC Eden (dále také jako„ Věrnostní program“)  

provozuje společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 
Praha 10, IČ 45308314, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále také jako „Provozovatel“). 
Věrnostní program je určen zákazníkům Nákupního centra EDEN, U Slavie 1527, 
Praha 10 (dále také „NC Eden“). 
 

2. Správcem osobních údajů, které jsou od účastníků Věrnostního programu 
shromažďovány a zpracovávány, je Provozovatel; zpracovatelem osobních údajů je 
společnost Boomerang Communication s.r.o., se sídlem Nad Kazankou 708/37, 171 
00 Praha 7 - Troja, IČO: 26447657. Společnost Boomerang Communication s.r.o. je 
zpravidla i organizátorem mimořádných akcí (soutěží) uvedených v bodu 2) písm. b. 
těchto všeobecných pravidel (dále také jako „Organizátor“). 
 

3. Věrnostni ́ program Přátelská karta je nástupcem věrnostního programu Přátelské 
ceny. Zákazník Nákupního centra EDEN, registrovaný v předešlém věrnostním 
programu Přátelské ceny má právo na bezplatnou výměnu věrnostní karty formou 
přeregistrace do věrnostního programu Přátelská karta, a tím si zachovat možnost 
využívat výhod programu. Přeregistrace je možná pouze formou vyplnění formuláře 
dle těchto pravidel.  
 

4. Každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která 
vyplní a odevzdá Provozovateli řádně vyplněný formulář (dále jen „Zákazník“), obdrží 
věrnostní kartu zákazníka Nákupního centra Eden (dále jen „Přátelská karta“). 
Formulář je možné získat ve vybraných obchodech uvedených na internetových 
stránkách http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/obchody/, u partnerů NC 
Eden nebo na Správě NC Eden. Přátelská karta bude Zákazníkovi předána ve 
zmíněných vybraných obchodech a na Správě NC Eden oproti vyplněnému formuláři 
(dále také jako „Registrace“). 
 

5. Na základě předložení Přátelské karty v příslušném obchodě NC Eden může 
Zákazník využít aktuální slevy a marketingové akce daného obchodu nebo 
Provozovatele, jejichž aktuální přehled bude uveden na internetových stránkách 
http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/. Přehled aktuálních slev a 
marketingových akcí jednotlivých obchodů bude Zákazníkovi rovněž zasílán formou 
marketingových materiálů na kontaktní údaje uvedené ve Formuláři. 

 
6. Každý Zákazník může vlastnit pouze jednu Přátelskou kartu. 

 
7.  Zákazník je povinen při užívání výhod Věrnostního programu jednat férově, 

Přátelskou kartu nikterak nezneužívat a nejednat v rozporu s dobrými mravy.  
 
 
2) Poskytované výhody 
 
a. Přátelská cena 
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 Každý člen Věrnostního programu obdrží Přátelskou kartu, která mu umožňuje 
nakupovat vybrané zboží za zvýhodněné ceny v prodejnách NC Eden zapojených do 
programu. Vybrané zboží je v předmětných prodejnách označeno speciální cenovkou 
s vyznačenou zvýhodněnou cenou, a je průběžně obměňováno. 

 Prodejny zapojené do programu jsou označeny symbolem programu u vstupu do 
prodejny. Seznam prodejen zapojených do programu je k nahlédnutí na 
http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/ 

  
b. Mimořádné akce (soutěže) 

 
 Každý člen věrnostního programu Přátelská karta má právo zúčastnit se 

mimořádných akcí (soutěží) Věrnostního programu. Termíny konání mimořádných 
akcí a jejich podrobná pravidla jsou vždy k dispozici na 
stránkáchhttp://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/. Pokud není v Pravidlech 
jednotlivých mimořádných akcí uvedeno jinak, jednotlivé soutěže se řídí těmito 
všeobecnými pravidly, která jsou zveřejněna na http://www.nceden.cz/o-
centru/pratelska-karta/. 

 
 
3) Pravidla pro Souhlas s poskytnutím osobních údajů 
 
a. Zákazník odevzdáním vyplněného registračního formuláře poskytne Provozovateli 

tyto své osobní údaje: 
 
 příjmení a jméno Zákazníka 
 adresa trvalého bydliště Zákazníka 
 datum narození Zákazníka: 
 telefonní číslo a email Zákazníka, 
 
 když tímto úkonem Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů 

způsobem dále uváděným, jakož i se zasíláním obchodních sdělení, jak uváděno 
níže. Souhlas Zákazník uděluje na dobu určitou a to na dobu 10 let 

 
 Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese správce.  Okamžikem 

odvolání souhlasu je zrušena Registrace Zákazníka ve Věrnostním programu a 
Přátelská karta bude zneplatněna. 

  
 Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů, 

tedy předáním vyplněného registračního formuláře dle čl. 1) odst. 4 těchto pravidel 
souhlasí Zákazník se zasíláním nabídek zboží i služeb či provádění marketingových 
průzkumů. Zákazník souhlasí s tím, že tyto nabídky bude dostávat elektronickou či 
adresnou  poštou, formou SMS (nebo mms) zpráv, reklamních a informačních zpráv 
a materiálů (dále jen „reklamní oznámení“) týkající se obchodní činnosti a akcí 
vyhlašovaných Provozovatelem a/nebo jednotlivými nájemci NC Eden.  

  
 Zákazník je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů, 

přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a 
příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště a platné emailové adresy nemůže 
být zařazen do uvedeného věrnostního programu. 

 
  

http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/
http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/
http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/
http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/


 

 

 Na základě poskytnutých osobních údajů bude Zákazníkovi vystavena Přátelská 
karta. 

 Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního Zákazníka a může být použita 
pouze v souladu s aktuálně platnými pravidly 

 Provozovatel může účely používání Přátelské karty dále upravit či rozšířit, o čemž 
bude informovat doplněním - aktualizací pravidel na http://www.nceden.cz/o-
centru/pratelska-karta/.  

  
b. Zpracování osobních údajů: 
 
 Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů.  
  
 Správcem osobních údajů je Provozovatel, zpracovatelem osobních údajů je 

Boomerang Communication s.r.o., se sídlem Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7- 
Troja, IČO: 26447657.  

  
 Osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka poskytnuty jiné fyzické či právnické 

osobě. 
  
 Do doby, než si Zákazník požádá o zrušení Registrace nebo odvolá souhlas se 

zpracováním osobních údajů, platí, že s těmito pravidly souhlasí a zavazuje se je 
dodržovat. 

  
  
c. Poučení o právech podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů: 
 
 Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce 

povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek 
stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

  
  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
  
 Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že společnost jako správce nebo zpracovatel 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého 
a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo 
zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto 
vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů.  

  
 Je-li uvedená žádost Zákazníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel 

odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti 
zákazníka, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
 

4) Zrušení Přátelské karty 
 

1. Držitel Přátelské karty může svoje členství kdykoliv zrušit a to elektronicky na 
pratelskakarta@nceden.cz nebo písemně na adrese Boomerang Communication 
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s.r.o. Nad Kazankou 37, Praha 7 - Troja a současně zaslat nepoškozenou Přátelskou 
kartu na výše uvedenou adresu.  
 

2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Přátelskou kartu, pokud nebyla použita déle, 
jak 24 měsíců. Tím není dotčen nárok držitele, tedy Zákazníka si opakovaně o 
Přátelskou kartu požádat, pokud předtím svoje členství ve Věrnostním programu sám 
zrušil nebo mu bylo členství zrušeno v důsledku odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů a/nebo v důsledku nepoužívání Přátelské karty déle než 24 měsíců.  
 

3. Provozovatel je oprávněn zrušit kartu, pokud držitel záměrně poruší tyto všeobecné 
podmínky anebo pravidla některé z mimořádných akcí (soutěží),  v takovém případě 
mu nebude členství ve Věrnostním programu obnoveno, i kdyby si držitel znovu 
podal žádost o Přátelskou kartu. Držitel Přátelské karty se zavazuje oznámit změnu 
osobních údajů bezodkladně e-mailem na pratelskakarta@nceden.cz.  

 
4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu Přátelská 

karta. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách 
http://www.nceden.cz/o-centru/pratelska-karta/.  

 
5) Další ustanovení 
 
 Tento Věrnostní program je marketingovou akcí (reklamou) a je vyhlášen na dobu 

neurčitou. Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit či Věrnostní 
program kdykoliv bez jakékoliv náhrady ukončit, přičemž změna pravidel programu či 
jeho ukončení je účinná zveřejněním na internetové adrese http://www.nceden.cz/o-
centru/pratelska-karta/. 

 
 
 Tyto všeobecné podmínky členství ve věrnostním programu Přátelské karty NC 

Eden nabývají účinnosti dne 6.3.2017, když k tomuto dni nahrazují všeobecné 
podmínky členství v předešlém věrnostním programu Přátelské ceny.  
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