PODMÍNKY ČLENSTVÍ
pro věrnostní program Marianne Klub
1.

Kdy platí tyto podmínky

1.1

Toto jsou podmínky členství ve věrnostním programu společnosti Burda International CZ s.r.o.,
IČO: 15273598, Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Burda nebo my).

1.2

Obsah těchto podmínek tvoří součást smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme v případě Vaší
registrace do online věrnostního programu provozovaného Burdou, jejímž cílem je propojovat
komunitu fanoušků značky Marianne a nabídnout jim zprostředkování různých produktů a
služeb a zpřístupnit jim zajímavý obsah (Marianne Klub).

2.

Členství v Marianne Klubu

2.1

Marianne Klub je přístupný všem čtenářkám či předplatitelkám lifestylového magazínu
Marianne (Členky). Členky svou registrací na www.marianneklub.cz a vytvořením
uživatelského účtu (Marianne Účet) souhlasí s obchodními podmínkami Burda International.
Výrazy čtenářka, předplatitelka nebo Členka, jak jsou použity v těchto obchodních podmínkách,
nejsou vázány na žádné určité pohlaví.

2.2

Při registraci Členka vyplní úplné a přesné údaje podle článku 4.1 do registračního formuláře a
zavazuje se tyto údaje v uživatelské sekci Marianne Účtu pravidelně aktualizovat, pokud dojde k
jejich změně. Po vyplnění požadovaných údajů Členka vybere některý z druhů členství podle
dostupné nabídky:
(a)

Základní – představuje členství v Marianne Klubu získané na základě provedené
registrace, je bezplatné a Členkám nabízí omezené možnosti v rámci klubových aktivit,
resp. vyžaduje jednorázové platby za čerpání Výhod (viz článek 3 níže).

(b)

Placené členství s měsíční platbou – představuje členství v Marianne Klubu získané na
základě provedené registrace a zaplacením členského poplatku v měsíční výši uvedené na
webu Marianne Klubu. Členkám umožňuje neomezený přístup ke klubovým aktivitám,
automatické odemykání exkluzivních nabídek a slev a přednostní vstupy na akce
Marianne Klubu. Členství se automaticky obnovuje, dokud Členka nebo Burda členství
nevypoví. Pokud je výpověď doručena druhé straně nejpozději [20 dní před koncem
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měsíce], pak placené členství zaniká s koncem měsíce, kdy byla výpověď doručena, jinak
zaniká placené členství na konci následujícího měsíce. Skončením placeného členství
Členka přechází na základní členství, ledaže požádala o zrušení účtu podle článku 2.4.
(c)

Placené členství s roční platbou – představuje členství v Marianne Klubu získané na
základě provedené registrace a zaplacením členského poplatku v roční výši uvedené na
webu Marianne Klubu (sleva proti měsíční platbě). Členkám umožňuje neomezený
přístup ke klubovým aktivitám, automatické odemykání exkluzivních nabídek a slev a
přednostní vstupy na akce Marianne Klubu. Členství se automaticky obnovuje, dokud
Členka nebo Burda členství nevypoví. Pokud je výpověď doručena druhé straně
nejpozději [20 dní před koncem roku], pak placené členství zaniká s koncem roku, kdy
byla výpověď doručena, jinak zaniká placené členství na konci následujícího roku.
Skončením placeného členství Členka přechází na základní členství, ledaže požádala o
zrušení účtu podle článku 2.4.

2.3

Burda zřídí Člence Marianne Účet poté, co (i) budou požadované údaje odeslány prostřednictvím
registračního formuláře a ověřeny (pokud to Burda vyžaduje) a (ii) v případě placeného členství
s měsíční nebo roční platbou poté, co bude zaplacen příslušný členský poplatek, ledaže Burda po
zadání údajů odmítne Marianne Účet zřídit, což může udělat z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení
důvodu. Pro účely zaplacení členského poplatku Burda může integrovat do webového rozhraní
Marianne Účtu platební bránu třetí strany. Členka se musí řídit příslušnými obchodními
podmínkami, které se vztahují na užití takové platební brány. Burda může přidávat nebo odebírat
jednotlivé platební brány třetích stran dle svého uvážení, a rovněž je na uvážení Burdy, jaké
způsoby pro zaplacení členských poplatků umožní. Členka je samostatně odpovědná za
zaplacení příslušného členského poplatku podle zvoleného druhu členství a způsobem, který
Burda umožňuje. V případě placeného členství s roční platbou a měsíční platbou, Členka
zadáním údajů ze své platební karty do platební brány výslovně souhlasí, aby členské poplatky v
příslušné výši byly v pravidelných intervalech (měsíčně nebo ročně) automaticky strhávány ze
zadané platební karty, dokud Členka nezruší své členství. Členka rovněž souhlasí s tím, aby
Burda v případě, kdy na zadané platební kartě není v den odečtení příslušné platby dostatečné
množství finančních prostředků, o této skutečnosti Členku informovala a Členka se zavazuje
příslušný poplatek uhradit jiným Burdou navrženým způsobem.

2.4

Členka se může kdykoliv požádat emailem o zrušení svého Marianne účtu a to zasláním emailu
na info@marianneklub.cz. U základního členství Burda zruší Marianne Účet do 10 dnů od
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doručení žádosti. U placeného členství se žádost o zrušení považuje za výpověď podle čl. 2.2 a
Burda Marianne Účet zruší při skončení placeného členství.
2.5

Členka se zavazuje vystupovat v rámci akcí Marianne Klubu, na diskusních fórech a chat
roomech v souladu s obecnými pravidly slušnosti, jednat s ostatními Členkami a odborníky z
praxe s odpovídající úctou, zdržet se urážek a jiného nevhodného chování. V případě porušení
těchto pravidel si Burda vyhrazuje právo zbavit Členku některých výhod, které členství v
Marianne Klubu přináší, například přerušením nebo zrušením přístupu Členky do chatovacích
místností nebo na klubové akce.

2.6

Pokud je Členka mladší než 18 let, pak registrací a založením Marianne Účtu výslovně
potvrzuje, že: (i) je dostatečně svéprávná k tomu založit si Marianne Účet a stát se Členkou,
nebo že k tomu má platný souhlas zákonného zástupce, a že (ii) bere na vědomí Zásady ochrany
soukromí Burda. Členka si nesmí založit Marianne Účet, pokud je mladší než 15 let.

3.

Výhody Marianne Klubu

3.1

Členství v Marianne Klubu svým Členkám nabízí zejména přímý kontakt s redakcí Marianne,
celebritami a zajímavými osobnostmi, přednostní vstupy na akce Marianne, e-porady s
odborníky a řadu výhodných nákupů, exkluzivních nabídek, unikátní obsah a rozhovory, a další
výhody, které jsou předmětem aktuální nabídky dostupné v e-shopu v uživatelském rozhraní
Marianne Účtu (Výhody). Jednou z Výhod a součástí plnění smlouvy vůči Člence ze strany
Burda je i zasílání newsletteru, který obsahuje i slevové akce, nabídky a další informace, které
souvisejí s Marianne Klubem, včetně personalizovaných nabídek, které by mohly Členky
zajímat. To neplatí, pokud se Členka z newsletteru odhlásí.

3.2

Členky mohou prostřednictvím uživatelského rozhraní ve svém Marianne Účtu v rámci čerpání
Výhod nakupovat dostupné výrobky a služby. Poskytovatelem ve vztahu k objednaným službám
nebo prodávajícím ve vztahu k zakoupenému zboží je vždy osoba identifikovaná v příslušné
nabídce (Partner). Objednáním příslušného zboží nebo služeb prostřednictvím e-shopu v
uživatelském rozhraní Marianne Klubu dochází k uzavření smlouvy mezi Partnerem a Členkou,
která se řídí podmínkami Partnera uvedenými u každé jednotlivé nabídky. Burda není stranou
žádné smlouvy mezi Partnerem a Členkou, neodpovídá za kvalitu nabízených výrobků a služeb a
za jakékoliv porušení takové smlouvy ze strany Partnera nese odpovědnost výlučně Partner.
Burda nemá žádnou povinnost k náhradě škody, která Člence může vzniknout ve vztahu ke
smlouvě uzavřené s Partnerem. Pokud u nabídky nejsou uvedeny žádné další podmínky Partnera,
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pak se smlouva mezi Členkou a Partnerem řídí specifikací plnění a ceny a použitelnými právními
předpisy.
3.3

Burda při objednávkách zboží a služeb v e-shopu v uživatelském rozhraní Marianne Klubu
zastupuje pouze Partnera, a to jen v rozsahu, ve kterém Členkám zprostředkovává přístup k
nabídkám Partnerů, a ve kterém přijímá od Členek na účet Partnerů platby za zboží a služby
objednané v e-shopu. Burda neprovozuje žádné regulované platební služby. Na základě
provozování e-shopu s nabídkou výrobků a služeb Partnerů, Burda pouze přijímá platby za
objednané plnění v zastoupení Partnerů na jejich účet. Burda nezastupuje Členky při
zprostředkování nákupu zboží a služeb, nebo zprostředkování příslušné platby. Za účelem
zprostředkování platby ceny za objednané zboží nebo služby od Členek, může Burda integrovat
do rozhraní e-shopu platební bránu třetí strany nebo prostřednictvím odkazu (embedded nebo
hypertext) Členky přesměrovat na příslušnou platební bránu provozovanou Partnerem nebo jím
nasmlouvanou třetí stranou. Členka se musí řídit příslušnými obchodními podmínkami, které se
vztahují na užití takové platební brány. Členka je samostatně odpovědná za zaplacení příslušné
ceny podle zvolené nabídky a zvoleného způsobu, který je v případě konkrétní nabídky
dostupný.

3.4

K vystavení daňového dokladu a na žádost Členky i potvrzení o nákupu vybraného zboží nebo
objednávky služeb je na základě příslušných předpisů povinen Partner.

3.5

Výjimečně může být Burda i poskytovatelem nabízené služby, pokud je to výslovně uvedeno v
objednávkovém formuláři. Pak je Burda v postavení Partnera a platí pro ni to, co pro ostatní
Partnery.

4.

Osobní údaje

4.1

V souvislosti s registrací Členky v Marianne Klubu, založením Marianne Účtu a užíváním
uživatelského rozhraní Marianne Účtu, Členky poskytují Burdě osobní údaje, zejména jméno a
příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a uživatelské jméno, adresu, a platební informace
(Osobní Údaje). Burda zpracovává Osobní Údaje v souladu se svými Zásadami ochrany
soukromí dostupnými zde: burda.cz/dokumenty.

4.2

Pokud si Členka objedná přes Marianne Klub plnění od Partnera, pak tím uzavírá smlouvu s
Partnerem (ten je při přijetí objednávky zastoupen Burdou) a Členka bere na vědomí, že Partner
jako správce bude pracovat s osobními údaji Členky za účelem plnění smlouvy a souvisejících
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povinností. Osobní údaje od Členky za Partnera přebírá Burda jako zpracovatel. Burda může
některé Osobní Údaje v nezbytném rozsahu předat Partnerům v souvislosti s čerpáním Výhod.
4.3

Burda smí Členkám zasílat uživatelská oznámení, která se týkají Marianne Účtu. Kromě toho
smí Burda Členkám zasílat e-maily obsahující slevové akce, nabídky a další informace, které
souvisejí s Marianne Klubem, včetně personalizovaných nabídek, které by mohly Členky
zajímat. Členky se mohou rozhodnout, že nechtějí takové nabídky dostávat a odhlásit se z jejich
odběru buď kliknutím v patičce e-mailu nebo ve svém Marianne Účtu.

4.4

V některých případech čerpání Výhod, zejména při objednávání zboží a služeb v e-shopu v
uživatelském rozhraní v Marianne Účtu, dochází ke zpracování Osobních Údajů rovněž ze strany
Partnerů. V takových případech se zpracování Osobních Údajů řídí příslušnými zásadami
ochrany soukromí jednotlivých Partnerů, které jsou společně s podmínkami Partnera (viz článek
3.2) součástí smlouvy uzavírané s Partnerem.

4.5

Aniž je tímto ustanovením dotčeno jakékoliv ustanovení zásad ochrany soukromí jednotlivých
Partnerů, Partner zpracovává Osobní Údaje minimálně v rozsahu nezbytném a po dobu
nezbytnou pro splnění svých povinností, které mu vyplývají ze zákona a ze smlouvy mezi
Členkou a Partnerem, zejména v souvislosti s dodáním objednaného zboží nebo služeb.

5.

Závěrečná ustanovení

5.1

Členka jako spotřebitel může bez udání důvodu odstoupit od této smlouvy a zrušit členství v
Marianne Klubu do 14 dnů od vytvoření Marianne Účtu. Pokud však bude Členka v průběhu této
lhůty čerpat libovolné Výhody, Členka tím vyjadřuje svůj výslovný souhlas, aby jí Výhody
podle této smlouvy byly poskytnuty ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pro
zrušení Marianne Účtu. V takovém případě, pokud dojde k čerpání Výhod během 14 dnů od
vytvoření Marianne Účtu, se právo Členky odstoupit od této smlouvy a zrušit členství v
Marianne Klubu neuplatní.

5.2

Burda si vyhrazuje právo jednostranně měnit obsah těchto obchodních podmínek. Burda
jakoukoliv změnu těchto podmínek Členkám oznámí buď e-mailem nebo prostřednictvím webu
Marianne Klubu. Změna nabývají platnosti a účinnosti uplynutím čtrnácti dnů ode dne
oznámení, neurčí-li Burda v oznámení Členkám pozdější účinnost. V případě, že Členka
nesouhlasí se změnou obchodních podmínek, může kdykoliv po oznámení této změny vypovědět
smlouvu s námi a zažádat o zrušení Marianne Účtu v souladu s článkem 2.4. Změna obchodních
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podmínek, která svým obsahem ovlivní výši členských poplatkům, nemá vliv na již zaplacené
členské poplatky dle předchozího znění obchodních podmínek. Členka v takovém případě nemá
povinnost doplácet případný rozdíl.
5.3

Veškeré právní poměry vznikající na základě nebo v souvislosti s obchodními podmínkami
Burda International se řídí právním řádem České republiky.

5.4

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo
neúčinným, pak namísto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co
nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností
některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo
neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině
subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
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