
Obchodní podmínky věrnostního programu společnosti SOLA Switzerland EU s.r.o. – Soukromá 
osoba

I. Úvodní ustanovení 

1. SOLA Switzerland EU s.r.o., se sídlem Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 46 232 184, DIČ: 
2023288905, IČ DPH: SK2023288905, zap. v obchodním registru Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka č.: 
29318/N, kontakt: info@solaswiss.com, +421 (0) 37 285 14 14 (dále jako „společnost Sola“), vytvořila pro svoje 
zákazníky věrnostní program s názvem „Sola Bonus Club“, v rámci něhož mohou zákazníci získat odměny v 
podobě produktů, slev a případně další výhody, a to na základě uskutečněných nákupů po splnění níže 
uvedených podmínek.

II. Podmínky účasti, druhy členství a způsob odměňování v Sola Bonus Clubu

1. Členem Sola Bonus Clubu se může stát zákazník společnosti Sola, který je fyzickou osobou starší než 18 let, a 
to po registraci, kterou je možné provést online na stránce https://www.solapoint.cz/bonusclub/, a to zadáním 
následných údajů:

a) jméno a příjmení,

b) e-mail,

c) adresa.

2.  Zákazník sbírá při online nákupech body za obraty (30 Kč = 1 b.) a vyměňuje je za odměny. Při objednávce 
zlevněného nebo akčního zboží body připsané nebudou. K bonusovým obratům uskutečněným před datem 
registrace zákazníka do Sola Bonus Clubu se nepřihlíží.

Nasbírané body mají platnost do 12 měsíců, během kterých mohou být vyměněné za produkty podle aktuální 
nabídky odměn na stránce https://www.solapoint.cz/bonusclub/. V případě neuplatnění nasbíraných bodů 
během doby jejich platnosti nárok na tuto odměnu zaniká bez náhrady a nasbírané body budou vymazané.

III. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje zákazníků jako dotčených osob, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, transakce týkající se 
věrnostního programu a informace o platbách, budou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU (2016/679), Všeobecné nařízení o ochraně údajů („GDPR“), jakož i s jinými platnými právními předpisy 
o ochraně osobních údajů, které mění a doplňují nařízení GDPR, a to Provozovatelem (společností Sola, kontaktní 
údaje v článku I.) a případně jeho jménem zpracovateli na základě uzavřené smlouvy o pověření zpracováním 
osobních údajů za stejně přísných podmínek (právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel poskytující 
počítačové služby, služby související s počítačovým zpracováním údajů nebo reklamní a marketingové služby). 
Příjemci osobních údajů mohou být kromě Provozovatele a uvedeného okruhu zpracovatelů také společnosti 
poskytující kurýrní a poštovní služby.

2. Zákazníci registrací do věrnostního programu Sola Bonus Club berou na vědomí, že za účelem poskytování 
všech služeb v rámci tohoto věrnostního programu včetně exkluzívních nabídek je nutné zpracování jejich 
osobních údajů podle této informace. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí 
není možné zajistit účast zákazníků ve věrnostním programu, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné 
pro samotnou registraci, kontrolu dodržování podmínek a také pro umožnění uplatnění výhod vyplývajících z 
členství v Sola Bonus Clubu.

https://www.solapoint.cz/bonusclub/


3. Právním základem zpracování je „plnění smluvního vztahu“ ohledně účasti zákazníků společnosti Sola ve 
věrnostním programu Sola club. V případě, že si přejete dostávat relevantní marketingové zprávy, pro tento 
účel bude zpracovaná vaše e-mailová adresa, a to na právním základě „souhlas dotčené osoby“. Následně bude 
provedené profilování osobních údajů, které spočívá v přiřazování informací o chování zákazníků a dalších 
osobních údajů k osobním údajům zákazníků pro účely analýzy a předvídání chování, cíleného marketingu 
a úpravy individuálního přístupu ke každému zákazníkovi. Svůj souhlas se zasíláním marketingových zpráv 
můžete kdykoliv odvolat kliknutím na „Odhlásit se“ v patičce libovolného e-mailu, který od nás dostanete, nebo 
kontaktováním na info@solaswiss.com.

4. Osobní údaje zákazníků, které jsou zpracované na právním základě plnění smlouvy, budou zpracované po 
dobu platnosti registrace zákazníka v Sola Bonus Clubu a po dobu nezbytnou pro archivaci ve smyslu platné 
legislativy, a v případě zpracování údajů na právním základě souhlasu, až do jeho odvolání.

5. Společnost Sola využívá aplikace Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, které mají sídlo ve třetí 
zemi – USA. Správci těchto aplikací přistoupením ke Štítu na ochranu údajů (“EU-U.S. Privacy shield”) poskytli 
přiměřené záruky a bezpečnost osobních údajů a zaručují, že osobní údaje budou zpracovávat ve smyslu zásad 
GDPR.

6. Členové Sola Bonus Clubu jako Dotčené osoby mají práva podle příslušných právních předpisů, především 
GDPR, a to zejména právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování uložených údajů a v případě, 
že ke zpracování udělili souhlas, mohou ho kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Za předpokladu dodržení 
požadavků stanovených ve všeobecně závazných právních předpisech mají zároveň (i) právo na přístup k 
jejich osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) 
zpracování osobních údajů, (iv) právo odmítat zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně 
profilování, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, když už nejsou potřebné pro účely, pro které 
se získávaly nebo jinak zpracovaly nebo když odvolali svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný 
právní základ pro zpracování, případně pokud se osobní údaje zpracovaly nezákonně. Dotčené osoby také mají 
právo na přenositelnost údajů, t. j. právo získat svoje osobní údaje, které dobrovolně poskytli v elektronické 
formě na základě souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této 
souvislosti mají právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude tento přenos technický 
možný. Jako dotčené osoby také mají právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu při podezření, že se 
jejich osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou. V souvislosti s výše uvedenými právy se na nás 
můžete obrátit e-mailem na info@solaswiss.com nebo poštou na sídle společnosti Sola.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zařazení do věrnostního programu Sola Bonus Club podle těchto obchodních podmínek je nenárokovatelné 
a je podmíněné schválením společností Sola.

2. Společnost Sola si v případě porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem vyhrazuje právo zákazníka 
z věrnostního programu Sola Bonus Club vyřadit. O tomto rozhodnutí bude společnost Sola prokazatelným 
způsobem zákazníka informovat.

3. Za porušení těchto podmínek se považuje i takové jednání registrovaného zákazníka, které je v rozporu 
s dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, ale také takové, následkem kterého dojde k 
poškození dobrého jména společnosti Sola.

4. V případě, když z jakéhokoliv důvodu dojde k vyřazení zákazníka z věrnostního programu Sola Bonus Club 
před výměnou jím/jí nasbíraných bodů za produkty podle těchto obchodních podmínek, tento nárok spolu s 
případnými dalšími výhodami členství zanikne současně s vyřazením zákazníka ze Sola Bonus Clubu.



5. Ve sporných případech rozhodne s konečnou platností vždy společnost Sola.

6. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sola, které jsou dostupné na webové stránce společnosti 
Sola, www.solapoint.cz/bonusclub/, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčené.

7. Společnost Sola si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo věrnostní program Sola 
Bonus Club zrušit. V případě změny bude aktuální znění podmínek vždy zveřejněné na webstránce www.
solapoint.cz/bonusclub. V případě zrušení věrnostního programu se společnost Sola zavazuje o této skutečnosti 
dotčené zákazníky prokazatelně informovat.

8. Žádná změna těchto obchodních podmínek, včetně zrušení věrnostního programu Sola Bonus Club a 
následné deaktivace členské karty nedává zákazníkovi právo na peněžní ani jiné odškodnění. Společnost Sola 
nezodpovídá za žádné škody ani újmy, přímé nebo nepřímé, včetně případné technické poruchy při uplatnění 
bodů. V případě technické poruchy se společnost Sola zavazuje konkrétnímu zákazníkovi započítat daný 
bonusový obrat, případně umožnit využívání výhod podle těchto obchodních podmínek v co nejkratší době.
© 2020 Sola Bonus Club

9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.10.2020.

© 2020 Sola Bonus Club

Všechna práva vyhrazená.

Poslední aktualizace: 23. 10. 2020
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