
 

 
 

Obchodní podmínky 
DC Savings System, a.s. 

 

se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno 

IČ: 293 15 450 

spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně 

pro poskytování slev, skupinových nákupů, aukcí a prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného 

na internetové adrese: www.supervyhody.cz 

 
 
 
 

Článek I. 

NÁZVOSLOVÍ 
 

Oddíl 1.01 DC Savings System, a.s. – DC, (dále také jen „DC“ nebo „prodávající“) obchodní společnost 

poskytující slevy, skupinové nákupy, aukce a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na 

internetové adrese www.supervyhody.cz. 

 

Oddíl 1.02 Zákazník – (dále také jen „kupující“) fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Zákaznickou 

smlouvu s DC, využívající slevový systém DC. 

 
Oddíl 1.03      Zákaznická   smlouva    –   Zákaznická   smlouva   uzavřená    v elektronické   podobě   mezi   DC 

a Zákazníkem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a na základě této smlouvy je Zákazník 

oprávněn využívat slevový systém DC, skupinové nákupy, aukce a uzavírat kupní smlouvu s DC. 

 
Oddíl 1.04    Spolupracující partner – SP, (dále také jen „Partner“) obchodní společnost spolupracující s DC   

na slevovém systému, který zároveň nabízí využívání slevového systému DC pro své registrované obchodní 

zástupce nebo zaměstnance. Aktuální seznam Spolupracujících partnerů je vždy uveřejněn na internetové 

adrese www.supervyhody.cz. 

 

Oddíl 1.05   Obchodní partner – OP, (dále také jen „Obchodník“) obchodní společnost poskytující slevy na   

jím prodávané produkty a služby pro Zákazníky DC. Aktuální seznam Obchodních partnerů je vždy uveřejněn na 

internetové adrese www.supervyhody.cz. 

 
 
 
 
 
 

 
1 

http://www.supervyhody.cz/
http://www.supervyhody.cz/
http://www.supervyhody.cz/
http://www.supervyhody.cz/


 

 

Oddíl 1.06 Uživatelské rozhraní – UR, (dále také jen „Uživatelský účet“) je on-line kartou každého 

registrovaného Zákazníka na www.supervyhody.cz. Na této kartě najde Zákazník všechny jím poskytnuté 

osobní informace, které  může  kdykoli  aktualizovat.  Především  jsou  však  zde  informace  o  jeho  nákupech 

a docílených slevách, ale  rovněž  i  možnost  měnit  své  heslo,  vybírat  z  aktuálních  výhodných  nabídek  DC  

a mnohé další. 

 
Oddíl 1.07 Základní registrace – ZR, je jednoduchá registrace, opravňující k čerpání Okamžitých a Akuna 

bonusů   v systému   slev   DC.   Akuna   bonusy   může   čerpat   jen   ten   Zákazník,    který    je    zaregistrován 

u Spolupracujícího partnera, což Zákazník uvádí v registračním formuláři. DC tuto informaci ověří a výsledek 

sdělí Zákazníkovi emailem. K tomuto úkonu dává Zákazník tímto souhlas. Na ověření této informace a odpověď 

si DC vyhrazuje lhůtu 30 pracovních dnů. 

 
Oddíl 1.08 Rozšířená registrace – RR, je registrace opravňující k čerpání Zpětných bonusů na  speciální  

slevový účet Zákazníka. Registrace vyžaduje vyplnění čísla speciálního slevového účtu. Pokud účet Zákazník 

nemá, může si jej založit pomocí DC u vybrané banky. 

 
Oddíl 1.09 Speciální slevový účet a slevová karta – SU / SK, prostřednictvím DC si může Zákazník založit 

speciální slevový účet u vybrané banky. Zároveň může Zákazník získat slevovou kartu u vybrané banky. Slevová 

karta je potřebná při většině operací v sektoru slev. Speciální slevový účet je nezbytný k rozšířené registraci a 

čerpání Zpětných bonusů. 

 
Oddíl 1.10 Slevy – SS, sektor na www.supervyhody.cz ve kterém DC nabízí slevy na produkty a služby 

především denní potřeby, ale rovněž slevy u firem s celorepublikovou a regionální působností. 

 
Oddíl 1.11  Skupinové nákupy  – SN,  sektor na  www.supervyhody.cz, kde pomocí skupinových nákupů   

může Zákazník přímo u DC nebo u Obchodních partnerů DC nakoupit zboží a služby se zcela mimořádnými 

slevami. Skupinové nákupy a jejich průběh jsou dále specifikovány v čl. V oddíl 5.08 těchto obchodních 

podmínek. 

 
Oddíl 1.12 Aukce – AN, sektor na www.supervyhody.cz, kde pomocí aukce může Zákazník nakoupit velmi 

výhodně požadované zboží a služby. Aukce a jejich průběh jsou dále specifikovány v čl. V oddíl 5.07 těchto 

obchodních podmínek. 

 
Oddíl 1.13 Slevový systém DC – slevy a provize ve formě Okamžitého bonusu, Zpětného bonusu a Akuna 

bonusu, které jsou dále specifikovány v čl. III. obchodních podmínek. 
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Článek II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Oddíl 2.01 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti DC Savings 

System, a.s., se sídlem  Vídeňská 186/118, Přízřenice - 619 00 Brno, identifikační číslo: 293 15 450, zapsané       

v obchodním rejstříku spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „DC“ nebo 

„prodávající“) jsou nedílnou součástí Zákaznické smlouvy uzavřené mezi DC a Zákazníkem a upravují vzájemná 

práva a povinnosti smluvních stran ze Zákaznické smlouvy a dále vzniklé v souvislosti nebo na základě využití 

slevového systému, skupinových nákupů nebo aukčních nákupů, případně kupní smlouvy (dále jen „kupní 

smlouva“) uzavíraných mezi prodávajícím a Zákazníkem (dále také jen „kupující“) prostřednictvím 

internetového obchodu prodávajícího. Internetový portál a obchod je prodávajícím provozován na internetové 

adrese www.supervyhody.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

 

Oddíl 2.02 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové  

stránky prodávajícího umístěné na adrese www.supervyhody.cz (dále také jen „webová stránka“) a další 

související právní vztahy. 

 
Oddíl 2.03 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat dodatkem nebo v kupní 

smlouvě. Odchylná ujednání v dodatku nebo kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 

podmínek. 

 
Oddíl 2.04 Ustanovení obchodních podmínek jsou uveřejněny na webové stránce www.supervyhody.cz. 

Zákaznická smlouva, kupní smlouva a obchodní podmínky nebo veškeré dodatky jsou vyhotoveny v českém 

jazyce. 

 
Oddíl 2.05 Znění obchodních podmínek může DC měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena 

práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. DC si vyhrazuje právo 

upravovat a doplňovat tyto obchodní podmínky bez souhlasu Zákazníků, Spolupracujících partnerů nebo 

Obchodních partnerů. Změna bude vždy řádně a viditelně oznámena na stránkách DC www.supervyhody.cz po 

dobu 30 dnů od její účinnosti. Obchodní podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na 

internetové adrese www.supervyhody.cz. 

 

Oddíl 2.06 V případě, že Zákazník požaduje svým úkonem (zadáním) prověření osobní informace, pak DC 

prověří tuto informaci se spolupracujícím nebo obchodním partnerem a odpoví na pozitivní prověření 

emailem. K tomuto úkonu dává kupující – Zákazník DC – tímto souhlas. Na prověření této informace a  

odpověď si DC vyhrazuje lhůtu 30 pracovních dnů. 
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Oddíl 2.07       Registrující se osoba na webové stránce www.supervyhody.cz svojí základní registrací souhlasí 

s těmito Obchodními podmínkami a zároveň činí návrh vůči DC na uzavření Zákaznické smlouvy, jejíž nedílnou 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky. K uzavření Zákaznické smlouvy dochází teprve schválením této 

registrace ze strany DC, o čemž DC vyrozumí tuto registrující se osobu. Uzavřením Zákaznické smlouvy se tato 

osoba stane Zákazníkem. DC má právo bez udání důvodů odmítnout a neschválit registraci a neuzavřít 

Zákaznickou smlouvu.  K  využití  slevového  systému  DC,  skupinových  nákupů,  aukčních  nákupů,  případně  

k uzavření kupní smlouvy s DC je oprávněn pouze Zákazník s platně uzavřenou Zákaznickou smlouvou mezi ním 

a DC. 

 
 

 

Článek III. 

VYPLÁCENÍ BONUSŮ 
 

Oddíl 3.01 Okamžitý bonus – OB, okamžitá sleva (bonus) na zboží nebo služby zapracovaná přímo do 

nabízené konečné ceny zboží. Zákazník platí Obchodnímu partnerovi nebo DC rovnou nižší cenu po zápočtu 

slevy. Okamžitý bonus může získat každý, kdo se zaregistroval, viz. základní registrace na webových stránkách 

DC www.supervyhody.cz . 

 

Oddíl 3.02 Zpětný bonus – ZB, sleva (bonus) měsíčně zasílaná na speciální slevový účet Zákazníka, která 

představuje součet slev, které načerpá Zákazník v průběhu měsíce u Obchodních partnerů DC. Zákazník platí 

Obchodníkovi plnou cenu speciální slevovou kartou DC, nebo platbou podle pravidel uvedených na webové 

stránce www.supervyhody.cz . DC následně přepošle Zákazníkovi součet měsíčních slev – Zpětný bonus na jeho 

speciální slevový účet, který si zřídil prostřednictvím DC u vybrané banky. Minimální odesílaná částka je 500 Kč, 

pokud Zákazník v měsíci nedosáhne této částky, pak mu bude převedena do následujícího měsíce. Zpětný 

bonus získá každý, kdo má rozšířenou registraci a zřídil si speciální slevový účet pomocí DC u vybrané banky. 

Zpětné bonusy budou vyplaceny ihned po vyúčtování obchodních partnerů. Zpětné bonusy však nelze vyplatit 

Zákazníkovi dříve, než příslušný Obchodní partner uhradí DC příslušnou platbu vztahující se k příslušnému 

nákupu zboží či služeb Zákazníkem. Zpětný bonus může být získán pouze za nákup zboží či služeb na území 

České republiky a pouze u Obchodního partnera, který je uveden v příslušném seznamu na webové stránce 

www.supervyhody.cz aktuálně ke dni daného nákupu. 
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Oddíl 3.03 Akuna bonus – AB, odměna (bonus). Součet Akuna bonusů, které načerpá Zákazník v průběhu 

měsíce u Obchodních partnerů DC. Zákazník platí obchodníkům plnou cenu speciální slevovou kartou DC, nebo 

platbou podle pravidel uvedených na webové stránce www.supervyhody.cz . DC následně Akuna bonus odešle 

Spolupracujícím partnerům Zákazníka, kteří jej vyplatí podle vlastních interních pravidel a předpisů. Akuna 

bonus získá pouze ten Zákazník, který je zaregistrován u některého ze Spolupracujících partnerů a zároveň 

splňuje jeho interní pravidla a předpisy pro výplatu takovýchto bonusů. Akuna bonusy budou přeposlány 

Spolupracujícím partnerům ihned po vyúčtování obchodních partnerů. Akuna bonusy však nelze přeposlat 

Spolupracujícímu partnerovi dříve, než příslušný Obchodní partner uhradí DC příslušnou platbu vztahující se     

k příslušnému nákupu zboží či služeb Zákazníkem. Akuna bonus může být získán pouze za nákup zboží či služeb 

na území České republiky a pouze u Obchodního partnera, který je uveden v příslušném seznamu na webové 

stránce www.supervyhody.cz aktuálně ke dni daného nákupu. 

 

Oddíl 3.04 Plátci a neplátci DPH. Zákazníkovi, který je neplátce DPH bude Zpětný bonus přeposlán 

automaticky na jeho speciální slevový účet podle podmínek v oddíle 3.03 obchodních podmínek. Zákazník, 

který je plátcem DPH, je povinen na základě informace o získaném Zpětném bonusu na uživatelském účtu – 

osobní kartě, vystavit DC platný daňový doklad a až teprve na základě tohoto daňového dokladu může být 

tomuto Zákazníkovi Zpětný bonus vyplacen. 

 
 
 

 

Článek IV. 

UŽIVATELSKÝ ÚČET 
 

Oddíl 4.01 Na základě úspěšně provedené základní  registrace  Zákazníka  na  webové  stránce  může  

Zákazník vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět 

objednávání zboží, přechod na portály jiných Obchodních partnerů, monitorování slev, nakupování na 

skupinových nákupech a aukcích (dále jen „uživatelský účet“). Každá fyzická nebo právnická osoba je 

oprávněna mít pouze jednu základní registraci. 

 
Oddíl 4.02      Při registraci  na webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně     

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen 

aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou DC považovány za 

správné. 
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Oddíl 4.03 Pokud Zákazník provedl nebo  provede  registraci  u některého  ze  Spolupracujících  partnerů 

nebo jeho změnu, získává nárok na Akuna bonus podle pravidel, která určuje aktuální Spolupracující partner. 

Na tuto svoji registraci je Zákazník povinen upozornit DC ve svém uživatelském účtu - osobní kartě – 

zaškrtnutím výběru Spolupracujícího partnera. Pokud tak Zákazník neučiní, pak mu Akuna bonus nenáleží. 

DC tuto registraci prověří u příslušného Spolupracujícího partnera a o výsledku informuje Zákazníka e-mailem. 

DC si vyhrazuje lhůtu 30 dnů na provedení této operace. DC nevyplácí Akuna bonus Zákazníkům, a tudíž se 

zříká veškeré odpovědnosti na jeho vyplacení. Podílový bonus je vyplácen Spolupracujícím partnerem podle 

jeho interních pravidel  a  předpisů.  V případě,  že  Zákazník  ukončí,  nebo  je  mu  ukončena  jeho  registrace  

u Spolupracujícího partnera, je Zákazník na tuto skutečnost povinen upozornit DC ve svém uživatelském účtu - 

osobní kartě. Zákazník, který není registrovaný u žádného ze Spolupracujících partnerů a stejně tak, který 

neoznámil DC svoji registraci u Spolupracujícího partnera nebo změnu Spolupracujícího partnera, u kterého je 

registrován, nemá nárok na Akuna bonus. Zákazník smí být registrován v jeden okamžik pouze u jednoho ze 

Spolupracujících partnerů. 

 
Oddíl 4.04 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem  a  heslem.  Zákazník  je  

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na 

vědomí, že DC nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka. 

 
Oddíl 4.05 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

 
Oddíl 4.06 DC může zrušit uživatelský  účet,  a to  zejména v  případě,  kdy Zákazník svůj  uživatelský  účet 

déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z jím uzavřené kupní smlouvy s DC 

nebo Obchodním partnerem (včetně obchodních podmínek). 

 
Oddíl 4.07      DC si vyhrazuje  možnost odmítnout registraci, i když byla provedena bez výhrad a správně.      

A to především v případě předchozího porušení obchodních podmínek DC nebo Spolupracujících partnerů, 

nebo jiných závažných překážek. 

 
Oddíl 4.08      Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména     

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení DC, popř. nutnou údržbu hardwarového 

a softwarového vybavení třetích osob. 
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Článek V. 

ČERPÁNÍ SLEV A KUPNÍ SMLOUVA 
 

Oddíl 5.01     Čerpání  slev  –  v sektoru  slev  může  Zákazník  čerpat  slevy  pomocí  speciální  slevové  karty   

u Obchodních partnerů DC nebo dalšími způsoby uvedenými na www.supervyhody.cz . V sektoru skupinových 

nákupů a aukcí může Zákazník zboží nakoupit přímo se slevou od DC nebo od Obchodního partnera DC. Svou 

slevu získá Zákazník ihned ve formě Okamžitého bonusu nebo na svůj speciální slevový účet ve formě  

Zpětného bonusu. Součástí výhodných slev jsou i Akuna bonusy, které vyplácí Spolupracující partneři 

příslušným Zákazníkům dle svých interních předpisů a pravidel. 

 
Oddíl 5.02      Webové  rozhraní  obchodu  obsahuje  seznam  zboží  nebo   slev   nabízených  prodávajícím      

k prodeji a čerpání, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou 

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Každé zboží obsahuje informaci o výši 

Okamžitého, Zpětného nebo Akuna bonusu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po 

dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost 

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží, 

umístěné ve webovém rozhraní obchodu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu 

ohledně tohoto zboží. 

 
Oddíl 5.03      Webové  rozhraní  obchodu  obsahuje   také   informace   o   nákladech   spojených  s  balením  

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, uvedené ve webovém rozhraní 

obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

 
Oddíl 5.04 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 
(a) Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového 

rozhraní obchodu) 

(b) Způsobu úhrady kupní ceny zboží 

(c) Informace o třetí straně – Obchodním partnerovi, který objednávku realizuje. 

(d) Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) 

 
Oddíl 5.05 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, 

které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při 

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit on-line“. 

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení 

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 

kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

 
 
 
 
 

 

7 

http://www.supervyhody.cz/


 

 

Oddíl 5.06 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní 

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například 

písemně či telefonicky). 

 
 

Oddíl 5.07 AUKCE - Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější  návrh  na  uzavření  kupní  

smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží a jediným kritériem výběru 

nejvhodnějšího návrhu je nejvyšší kupní cena. Vyvolávací cena je cenou startovní. Minimální prodejní cena 

draženého zboží je součet částek vyvolávací ceny a minimálního příhozu (finanční nabídky). 
 

Prodávající si vyhrazuje právo nabízet v rámci aukce zboží nové, použité i poškozené. Prodávající je povinen 

uvést v popisu zboží jakékoliv vady. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře 

používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka 

nevztahuje na vady, pro které je zboží za nižší cenu nabízeno. Má-li zboží nabízené za nižší cenu nebo zboží 

použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou 

slevu. V případě sporu o výši přiměřené slevy, může prodávající tuto nechat určit soudním znalcem, kterého 

zvolí prodávající ze seznamu soudních znalců. V případě nemožnosti dosažení dohody na výši přiměřené slevy v 

adekvátní lhůtě, tj. do 15 dnů od uplatnění nároku kupujícím na slevu z ceny zboží, je prodávající oprávněn od 

kupní smlouvy odstoupit s následkem vrácení celé kupní ceny kupujícímu oproti vrácení zboží. U použitého 

zboží práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží 

kupujícím. Vyskytnou-li se na zboží označeném jako použité vady, vznikající při běžném opotřebení, které 

nebrání užívání výrobku, platí, že všechny tyto vady vzal kupující v úvahu již při nabídce ceny a proto kupující 

nemá z titulu těchto vad vůči prodávajícímu žádné další nároky. 
 

Lhůta pro podávání návrhů kupní smlouvy je určena prodávajícím a rozumí se jí doba trvání aukce – tedy doba, 

po kterou jsou Zákazníci oprávněni činit příhozy - návrhy na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání 

aukce je rozhodující čas aukčního systému DCS. S ohledem na skutečnost, že všechny podstatné náležitosti 

kupní smlouvy jsou definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. 

Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu se Zákazníkem, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní 

cenu. Pod pojmem příhoz se rozumí návrh Zákazníka na uzavření kupní smlouvy, který činí jako kupující 

prostřednictvím aukčního systému DCS. 
 

Jakmile prodávající po skončení aukce kontaktuje prostřednictvím elektronické pošty kupujícího, který formou 

tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se tato skutečnost za akceptaci jeho návrhu na uzavření kupní 

smlouvy. 
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Oddíl 5.08 SKUPINOVÉ NÁKUPY – U zboží nebo služeb nabízených k prodeji v sekci Skupinové nákupy je u 

každého takové položky stanoven minimální počet zájemců o koupi, kteří musí učinit objednávku – návrh na 

uzavření kupní smlouvy, aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy s jednotlivými kupujícími (dále jen 

„aktivační minimum“). Před dosažením aktivačního minima u daného zboží či služby je pro úspěšnou 

objednávku kupující povinen uhradit zálohu na kupní cenu ve výši stanovené u dané položky případně celou 

kupní cenu. Po dosažení aktivačního minima je kupující povinen uhradit zbývající část kupní ceny ve lhůtě 3 

dnů po oznámení dosažení tohoto aktivačního minima, nebyla-li již uhrazena celá kupní cena. Toto sdělení je 

mu zasláno elektronickou poštou. K akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího může 

dojít nejdříve po dosažení aktivačního minima. V případě, že do uběhnutí lhůty platnosti předmětného 

skupinového nákupu určené prodávajícím a uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebude dosaženo 

aktivační minimum, bude posléze kupujícímu uhrazená záloha na kupní cenu případně celá kupní cena vrácena 

do 5 dnů od uběhnutí lhůty platnosti předmětného skupinového nákupu na bankovní účet sdělený kupujícím. 

Jakmile prodávající po dosažení aktivačního minima kontaktuje prostřednictvím elektronické pošty kupujícího  

s potvrzením jeho objednávky, považuje se tato skutečnost za akceptaci jeho návrhu na uzavření kupní 

smlouvy. 

 
Oddíl 5.09    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),  

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, 

nebo nákupem zboží a služeb, na které poskytuje prodávající slevy, přesně podle podmínek, které prodávající 

uvádí na svých webových stránkách www.supervyhody.cz. Nedílnou součástí tohoto smluvního vztahu jsou 

tyto obchodní podmínky. 

 
Oddíl 5.10      Kupující  bere  na vědomí, že  prodávající není povinen uzavřít  kupní smlouvu, a to  zejména     

s osobami, které podstatným způsobem porušily dříve jimi uzavřenou kupní smlouvu s prodávajícím nebo 

Obchodním partnerem (včetně obchodních podmínek). 

 
Oddíl 5.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní 

smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 
Oddíl 5.12  DC - prodávající se zříká jakékoli odpovědnosti za kupní smlouvu nebo  jakékoli další dohody,  

které uzavře kupující s konečným Obchodníkem a ve které figuruje DC – prodávající jako zprostředkovatel 

obchodu pro třetí stranu – Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. DC – prodávající nenese žádnou 

odpovědnost za splnění povinností z takto zprostředkované smlouvy, ani nenese žádnou odpovědnost za 

případnou škodu vzniklou kupujícímu na základě nebo v souvislosti s touto zprostředkovanou smlouvou. Tímto 

veškeré práva a povinnosti přecházejí na Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. Vztah DC a partnera se 

řídí smlouvou o spolupráci se Spolupracujícím nebo Obchodním partnerem. 
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Článek VI. 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

Oddíl 6.01 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

(a) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 

(b) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému 

(c) Bezhotovostně platební kartou 

 
Oddíl 6.02      Společně  s  kupní  cenou  je  kupující  povinen  zaplatit  prodávajícímu  také  náklady  spojené   

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou            

i náklady spojené s dodáním zboží. 

 
Oddíl 6.03 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí 

zboží. 

 
Oddíl 6.04 Případné slevy z ceny zboží, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat 

(neplatí pro kombinaci Okamžitého bonusu, Zpětného bonusu a Akuna bonusu). 

 
Oddíl 6.05 Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně  závaznými  právními 

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb, prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu daňový 

doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající 

kupujícímu  po uhrazení  ceny  zboží  a zašle  jej v  elektronické podobě  na elektronickou adresu  kupujícího.    

V případě osobního vyzvednutí zboží, je Prodávající povinen vystavit při převzetí hotovosti daňový doklad 

podle pravidel zákona o DPH. 

 
Oddíl 6.06     DC  -  prodávající se  zříká jakékoli odpovědnosti  za cenu zboží  či služby  a  platební  podmínky  

u kupní smlouvy nebo jakékoliv další dohody, kterou uzavře kupující s konečným obchodníkem a ve které 

figuruje DC – prodávající jako zprostředkovatel obchodu pro třetí stranu – Spolupracujícího nebo Obchodního 

partnera. Tímto veškeré práva a povinnosti přecházejí na Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. Vztah 

DC a partnera se řídí smlouvou o spolupráci se Spolupracujícím nebo Obchodním partnerem. 
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Článek VII. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 

Oddíl 7.01  Kupující bere na vědomí, že  dle ustanovení § 53 odst.  8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský  

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní 

smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, 

opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, 

porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 

 
Oddíl 7.02    Nejedná-li se o případ uvedený v oddílu 7.01 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze   

od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od 

kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být 

prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující 

zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Informace 

jsou dostupné na www.supervyhody.cz 

 

Oddíl 7.03 V případě odstoupení od smlouvy dle oddílu 7.02 obchodních podmínek se kupní smlouva od 

počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy 

prodávajícímu. Zboží musí  být  prodávajícímu  vráceno  nepoškozené,  neopotřebené  a  pokud  je  to  možné, 

v původním obalu. 

 
Oddíl 7.04 Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle oddílu 7.03 obchodních podmínek je 

prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, jestli vrácené zboží 

není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

 
Oddíl 7.05 V případě odstoupení od smlouvy dle oddílu 7.02 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní 

cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle oddílu 7.04 obchodních 

podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to 

bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při 

vrácení zboží kupujícím. 

 
Oddíl 7.06 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či 

částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok 

na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení 

kupní ceny. 
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Oddíl 7.07 Do doby převzetí zboží kupujícím  je  prodávající  oprávněn  kdykoliv  od  kupní  smlouvy 

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to 

bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 
Oddíl 7.08      Je-li společně se zbožím  poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím    

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá 

darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu 

i poskytnutý dárek. 

 
Oddíl 7.09 DC - prodávající se zříká jakékoli odpovědnosti za odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv 

dohody, které uzavře kupující s konečným obchodníkem a ve které figuruje DC – prodávající jako 

zprostředkovatel obchodu pro třetí stranu – Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. Tímto veškeré práva 

a povinnosti přecházejí na Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. Vztah DC a partnera se řídí smlouvou  

o spolupráci se Spolupracujícím nebo Obchodním partnerem. 

 
 
 

Článek VIII. 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 

Oddíl 8.01    Způsob doručení  zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,   

že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné 

náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 
Oddíl 8.02      Je-li   prodávající   podle   kupní  smlouvy   povinen  dodat   zboží  na  místo  určené   kupujícím  

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je 

prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) nebo 

je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

 
Oddíl 8.03 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným 

doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to v hotovosti při takovémto doručení 

zboží, není-li prodávajícím stanoveno jinak. 

 
Oddíl 8.04     Při  převzetí zboží  od přepravce  je  kupující povinen  zkontrolovat  neporušenost  obalů zboží   

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího 

o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu 

kupující stvrzuje, že obal zásilky, obsahující zboží, byl neporušen. 
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Oddíl 8.05 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 
Oddíl 8.06 DC - prodávající se zříká jakékoli odpovědnosti za dodání zboží či služby kupujícímu na základě 

kupní smlouvy nebo jakékoliv dohody, kterou uzavře kupující s konečným obchodníkem a ve které figuruje DC 

– prodávající jako zprostředkovatel obchodu pro třetí stranu – Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. 

Tímto  veškeré  práva  a  povinnosti  přecházejí  na  Spolupracujícího  nebo  Obchodního  partnera.  Vztah  DC   

a partnera se řídí smlouvou o spolupráci se Spolupracujícím nebo Obchodním partnerem. 

 
 
 

Článek IX. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 

Oddíl 9.01 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně  odpovědnosti  prodávajícího  za  vady,  včetně  

záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením 

§ 612 a násl. občanského zákoníku). 

 
Oddíl 9.02 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve  shodě  s  kupní  smlouvou, 

zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti 

smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi 

prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že 

odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá 

účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

 
Oddíl 9.03       V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor          

s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do 

stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. 

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy 

odstoupit.  To  neplatí,  pokud  kupující  před  převzetím věci o rozporu  s kupní  smlouvou věděl, nebo  rozpor  

s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne 

převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo 

pokud se neprokáže opak. 

 
Oddíl 9.04 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se 

projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). 
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Oddíl 9.05 Práva kupujícího, vyplývající z odpovědnosti prodávajícího  za  vady,  včetně  záruční  

odpovědnosti  prodávajícího,  uplatňuje   kupující  u  prodávajícího   na   adrese  jeho   provozovny.  Informace 

o provozovně jsou na www.supervyhody.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 

prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

 
Oddíl 9.06 DC - prodávající se zříká jakékoli odpovědnosti za vady  zboží či  služeb  dodaných  na  základě 

kupní smlouvy nebo jakékoliv dohody, které uzavře kupující s konečným obchodníkem a ve které figuruje DC – 

prodávající jako zprostředkovatel obchodu pro třetí stranu – Spolupracujícího nebo Obchodního partnera. 

Tímto  veškeré  práva  a  povinnosti  přecházejí  na  Spolupracujícího  nebo  Obchodního  partnera.  Vztah  DC   

a partnera se řídí smlouvou o spolupráci se Spolupracujícím nebo Obchodním partnerem. 

 
 
 
 

Článek X. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

Oddíl 10.01 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

 
Oddíl 10.02 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti, tvořící webové rozhraní 

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží), jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že 

nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat 

či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

 
Oddíl 10.03 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, 

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní 

obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních 

Zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

 
Oddíl 10.04 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 

§ 53a odst. 1 občanského zákoníku. 

 
Oddíl 10.05 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby  vzniklé  v  důsledku 

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 
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Článek XI. 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 Při vyplňování registrace na webové stránce www.supervyhody.cz poskytla registrující se osoba své osobní údaje 
(dále také jen „Registrující se osoba“) ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Společnost DC Savings System, a.s., IČ 293 15 450, 
se sídlem Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“), 
zpracovává veškeré poskytnuté údaje Registrující se osoby v souladu s platnými právními předpisy, a to 
především Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

 Oddíl 11.01 Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na tom, které ze služeb zákazník správce využívá. 
Vzhledem k tomu, že služeb Správce je možno využívat pouze po registraci zákazníka, rozsah údajů 
zpracovávaných Správcem se liší v závislosti na zvolené registraci. 
V případě základní registrace zákazníka se jedná o tyto kategorie osobních údajů: 

a) Jméno, kontaktní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
b) Přihlašovací údaje: Přihlašovací jména a hesla.

Nad rámec výše uvedených informací dále může zákazník poskytnout i identifikační číslo podnikatele, daňové 
identifikační číslo a adresu (ulice, město, PSČ). V případě poskytnutí i těchto dalších údajů zákazníkem zpracovává 
Správce i tyto údaje.  
c) Údaje vzniklé v důsledku trvání smlouvy – nakoupené zboží a služby, bankovní spojení.
V případě rozšířené registrace zákazníka nad rámec výše uvedených kategorií dle tohoto oddílu zpracovává
Správce i údaj o speciálním slevovém účtu, který slouží k čerpání zpětných bonusů od Správce.
Správce dále zpracovává tyto osobní údaje:

e) Údaje z komunikace mezi Správcem a zákazníkem

Oddíl 11.02 Zpracování osobních údajů Správcem probíhá v odpovídajícím rozsahu, na základě těchto 
právních důvodů  :  
a) nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem, stejně tak jako
pro výkon práv z takového uzavřeného závazku vyplývajících,
b) plnění právních povinností Správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, (dále jen „OZ“),
c) výkon oprávněných zájmů Správce, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádné
plnění povinností Správce,
d) poskytnutí osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro vznik závazku, zřízeného uzavíranou smlouvou dle §
1723 odst. 1 OZ
Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je řádné plnění uzavřené smlouvy mezi Správcem a zákazníkem,
jakož i dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Oddíl 11.03 Správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem
a zákazníkem, v něm sjednaných lhůt k plnění a dále po dobu 5 let poté.



 

 
Oddíl 11.04 Zákazník tímto uděluje Správci souhlas se  zasíláním  prezentace produktů Správce  a osob, 
s nimiž tvoří koncern, nabídek další spolupráce  a jiných obchodních sdělení dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 
480/2004 Sb., o službách informační společnosti.    

 
Oddíl 11.05 V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům,   údajům vzniklým 
na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto 
údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy 
uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto 
situaci přímo způsobil.   
Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná 
opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich 
změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání. 

Oddíl 11.06 Správce prohlašuje, že dle zákonného ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, tvoří s dalšími subjekty koncern.   
Mezi příjemce osobních údajů, kterým Správce osobní údaje poskytuje, patří s ohledem na povinnosti Správce 
uložené obecně závaznými právními předpisy i orgány veřejné moci, a to zejména správní, soudní, či jiné veřejné 
orgány. S ohledem na řádné plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Správcem může správce rovněž 
poskytnout osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu dalším kategoriím příjemcům, jako např. dopravcům či 
bankovním společnostem. 
S ohledem na řádné plnění  této smlouvy a kooperaci subjektů v koncernu  Správce bude Správce   poskytovat 
osobní údaje zákazníka subjektům, tvořícím se Správcem  koncern, a to v rámci Evropské unie ( Evropského 
hospodářského prostoru )  i mimo ni.  Tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů a budou 
dodržovat  srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje Správce. Správce  zaručuje 
předávání osobních údajů zmíněných dalším členům koncernu při maximálním šetření práv subjektu údajů, 
minimalizaci předávaných údajů a jednání všech subjektů  v koncernu v souladu s   GDPR. Aktuální seznam 
možných příjemců  osobních údajů je následovný: 
  
AKUNA CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25572652 

AKUNA INTERNATIONAL CORPORATION, L4W5B6 Ontario, Mississauga, Satellite Drive 5115, Kanada, 
Registrační číslo: 062 88 227 

AKUNA Polska, Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 11, 40-387 Katowice, POLSKA 

Akuna Deutschladnd GmbH, Adlersgestell 129, 124 39 Berlin, Germany 

Akuna Italia S.r.l., V. Giuseppe Bernascone, 1 21100 Varese, Italy 

AKUNA SK, s.r.o., Borekova 10, 821 06 Bratislava, Slovakia 

AKUNA HUNGARY, Kft., 1111 Budapest, Bartók Béla Út 30, Hungary 

AKUNA UKRAINE LTD, Verkhovnoi Rady blvd. 12, Kiev 04071, Ukraine 

UAB "Akuna LT", Kazbeju g.25 , LT 02241 Vilnius, Lithuania 

OOO „Akuna RU“, Prostornaja 7, Moscow 107392, Russia 

AKUNA VIETNAM Trading Company Ltd., No. 9, No. 14 Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

Oddíl 11.07 Zákazník, jako subjekt údajů, má vůči Správci následující práva: 
a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od Správce získat informace o tom, zda 
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník 
má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho 
týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. 

b) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, které o něm 
zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut). 

 



 

c) Právo na omezení zpracování představuje povinnost Správce v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování 
osobních údajů zákazníka. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce nebo je nezbytné 
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo vznést 
námitku. 

d) Právo na přenositelnost představuje právo zákazníka na přenos zpracovávaných osobních údajů Správcem (na 
základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci. 

Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem podat stížnost 
Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů 
(zákazníka) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

  
Oddíl 11.08 Webové stránky Správce www.supervyhody.cz používají tzv. cookies. Jedná se o krátké textové 
soubory, jež webová stránka odesílá do prohlížeče počítače, chytrého telefonu či jiného zařízení. Účelem těchto 
souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro 
zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat 
informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však 
nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat. 
Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení 
webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém 
nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
Pro případ využití svých práv oddílu 1.07 těchto informací o ochraně osobních údajů kontaktujte Správce na 
adrese sídla, prostřednictvím emailu, popřípadě prostřednictvím svého uživatelského účtu. 
 
DC Savings System, a.s. 
IČ 293 15 450 
Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno 
 
Email: info@dcsystem.cz  
 
 

 
DC Savings System, a.s. 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276
http://www.supervyhody.cz/
mailto:info@dcsystem.cz

