Všeobecná pravidla klubu Můj Olympus
Úvod
Klub Můj Olympus (dále jen „Klub) je věrnostní program určený pro majitele a příznivce
výrobků obchodní značky Olympus dodávaných a distribuovaných společností Olympus
Czech Group, s.r.o., IČO: 270 68 641, se sídlem Evropská 176/16 v Praze 6 (dále jen
„Olympus“). Zájemci se stávají členy Klubu na základě své svobodné vůle, kterou
vyjadřují svou registrací nebo jiným, zákonem předpokládaným, projevem vůle.

Členství v klubu Můj Olympus
Členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm v České
nebo Slovenské republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly klubu Můj
Olympus. Členem Klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství v Klubu je bezplatné.
Členové Klubu, kteří si zaregistrovali alespoň jeden výrobek Olympus, mohou využívat
veškeré výhody věrnostního programu. Členové Klubu, kteří nemají zaregistrovaný
výrobek Olympus, mohou mít přístup k některým výhodám a funkcím blokovaný.

Zánik členství v klubu Můj Olympus
Členství v Klubu zaniká z těchto důvodů:







Člen Klubu úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce
Člen Klubu zneužil výhod, které mu Klub poskytuje nebo se dopustil jiného
jednání v rozporu s těmito Všeobecnými pravidly klubu Můj Olympus či jiným
jednáním v rozporu s dobrými mravy vůči společnosti Olympus či vůči jiným
členům Klubu
Na žádost člena Klubu
Ukončením činnosti Klubu

Přístup k osobnímu účtu v klubu Můj Olympus
Člen Klubu si při registraci zvolí přístupové údaje, které mu umožňují na internetové
stránce http://www.mujolympus.cz přihlásit se na svůj osobní účet. Prostřednictvím
tohoto účtu může člen Klubu aktualizovat své osobní údaje a využívat nabízených výhod.
V případě podezření, že přístupová data jsou známa některé další osobě, je nutné, aby
člen Klubu bezodkladně informoval provozovatele Klubu. Za škody vzniklé následkem
neučiněného nebo pozdě učiněného oznámení o zneužití přístupových údajů ručí
společnost Olympus pouze v případě hrubého zavinění ze své strany.

Ochrana osobních údajů členů klubu Můj Olympus
Člen Klubu svou registrací do Klubu výslovně souhlasí s tím, že společnost Olympus
zpracuje osobní údaje v přihlášce uvedené do databáze, jakož i údaje získané při dalším
obchodním styku. Člen Klubu dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Olympus
jako správce zpracovávala svěřené osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, jakož i se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem
vyplývajícím z těchto Všeobecných podmínek klubu Můj Olympus. Společnost Olympus je
jako správce shora uvedených osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje
prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen Klubu bere na vědomí, že takto

určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu; za další určené
zpracovatele dle předchozí věty se považují společnosti koncernově propojené se
společností Olympus a společnost Solution Partner s.r.o., IČO: 64945189, se sídlem
Praha 9, Freyova 1/12 (dále jen „Solution Partner“). Člen Klubu dále tímto výslovně
souhlasí s tím, že data poskytnutá při registraci do Klubu mohou být použita pro rychlejší
registraci člena klubu do oficiálního e-shopu Olympus na www.olympusobchod.cz nebo
www.olympusobchod.sk, jehož provozovatelem je společnost Solution Partner, a to pouze
za účelem nákupu dalších výrobků. Společnost Olympus prohlašuje, že nebude předávat
osobní údaje členů Klubu jiným než shora uvedeným subjektům. Společnost Olympus
může zaslat členům Klubu nabídku od svých obchodních partnerů, o které se domnívá, že
oslovené členy pravděpodobně zaujme. Souhlas se zpracováním osobních údajů se
uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení
činnosti Klubu. Souhlas je možné písemně, e-mailem i telefonicky kdykoliv odvolat a
společnost Olympus se zavazuje osobní údaje člena Klubu zlikvidovat.
Každý člen Klubu je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen
aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit po
přihlášení se na svůj účet na internetových stránkách www.mujolympus.cz nebo písemně
na adresu Klubu Můj Olympus či telefonicky na infolince Klubu na telefonním čísle 800
167 777.

Prodloužená záruka 30 měsíců
Prodloužení záruky na zaregistrované výrobky Olympus o 6 měsíců (celková záruka 24+6
měsíců) se vztahuje pouze na fotoaparáty, objektivy, záznamníky a dalekohledy
označené výrobním číslem, které byly registrovány na stránkách Klubu nejpozději do 24
měsíců od data jejich nákupu.

Závěrečná ustanovení
Společnost Olympus si vyhrazuje právo na zveřejnění výherců soutěží pořádaných v
rámci Klubu, včetně jmen výherců, a to bez jejich souhlasu a bez finančních náhrad.
Veškeré odměny v rámci Klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost Olympus si
vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla klubu Můj Olympus.
Členové Klubu budou o těchto změnách informováni. Společnost Olympus si vyhrazuje
právo v odůvodněném případě ukončit činnost Klubu, datum ukončení Klubu musí být
však včas oznámeno.
Vydáním těchto Všeobecných pravidel klubu Můj Olympus se ruší platnost předchozích
Všeobecných pravidel platných od 1. 6. 2009 a všech dalších pravidel vydaných před
1. 7. 2016.

Kontaktní adresa:
Můj Olympus
P.O.Box 50
160 41 Praha 6
tel.: 800 167 777
e-mail: mujolympus@olympus.cz
Olympus Czech Group, s. r.o.
Evropská ul. 176/16
160 41 Praha 6
tel.: 221 985 211
e-mail: info@olympus.cz
Všeobecná pravidla klubu Můj Olympus platí od 1. 7. 2016.

