
PRAVIDELNÉ
NAKUPOVÁNÍ V BILLE
nikdy nebylo výhodnější.
Využijte toho!

VÝŇATEK Z PODMÍNEK ČLENSTVÍ V BILLA BONUS CLUBU

VÝŇATEK Z INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Provozovatelem klubu je společnost BILLA, spol. s r. o., se sídlem 
Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976, zapsaná v ob-
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 
61519 („BILLA“).

2.  Kontakty BILLA: 800 153 976, info@billa.cz, BILLA, spol. s r. o., Mod-
letice 67, 251 01 Říčany u Prahy, pověřenec: gdpr@billa.cz.

3.  Členství: Pro členství v klubu se stačí řádně registrovat a souhlasit 
s Podmínkami členství v BILLA Bonus clubu („PODMÍNKY“) včet-
ně příslušného zpracování osobních údajů. Stačí, že jste fyzickou 
osobou, fi rmy členem klubu bohužel být nemohou. Členství vznikne 
Vaší úspěšnou registrací. V registračním formuláři musíte (řádně 
a pravdivě) vyplnit povinné údaje.

4.  Funkce: Klub přináší svým členům nadstandardní výhody. Jako člen 
klubu získáte kartu klubu („BILLA karta“), která Vás opravňuje 
k čerpání výhod. 

5.  Trvání členství: Členství platí po dobu existence klubu, tj. na dobu 
neurčitou. Každý člen se smí registrovat jen jednou. Členství může-
te kdykoliv ukončit, stejně tak BILLA může kdykoliv klub zrušit.

6.  Ukončení členství: Členství můžete kdykoliv ukončit na kontaktech 
BILLA, v uživatelské sekci a/nebo v prodejně BILLA. Stejně tak 
BILLA může kdykoliv klub zrušit, případně členství ukončit dle 
PODMÍNEK.

7.  Sběr bodů: Při předložení BILLA karty při nákupu v BILLE Vám na 
ni připíšeme body. Podrobná pravidla čerpání a směny bodů, dal-
ší nabídky a speciální akce, umožňující získání bodů navíc apod., 
najdete vždy na webu www.billa.cz/bonus-club („web BILLA“) 
nebo v mobilní aplikaci BILLA Bonus club („aplikace“), kde jsou 
pravidelně aktualizovány. Sbírané body jsou platné následujících 
12 kalendářních měsíců od jejich získání. 

8.  BILLA karta: V případě registrace na webu BILLA nebo pomocí ap-
likace získáte elektronickou verzi karty, kterou můžete okamžitě 
začít využívat. Fyzická karta, která je kopií karty elektronické, Vám 
bude na vyžádání doručena poštou v co nejkratším možném termínu 
(maximálně však za 7 týdnů). V případě registrace pomocí formuláře 
v prodejně BILLA získáte fyzickou kartu, kterou můžete okamžitě za-
čít využívat. BILLA kartu jste povinni opatrovat. Pokud ji ztratíte, někdo 
Vám ji odcizí nebo se prostě jen poškodí, dejte nám vědět na některý 
z kontaktních údajů. My ji zablokujeme a Vám vytvoříme novou, na 
kterou převedeme Vaše původní nasbírané body. BILLA nenese zod-
povědnost, pokud někdo Vaši BILLA kartu zneužije.

9.  Uživatelská sekce: Po registraci v klubu máte přístup do uživatelské 
sekce („uživatelská sekce“) na webu BILLA a v aplikaci. Po přihlášení 
máte mj. možnost zkontrolovat si počet nasbíraných bodů.

10.  Člen se zavazuje dodržovat PODMÍNKY, úplné znění PODMÍNEK je 
k dispozici při registraci a kdykoliv na www.billa.cz/podminky.

1.  Správce: BILLA s kontakty shora; kontakty na pověřence jsou v POD-
MÍNKÁCH.

2.  Příjemci: kategorie zpracovatelů dle PODMÍNEK.

3.  Práva: právo na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost a podání 
stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobně vysvět-
leno v PODMÍNKÁCH a také v dokumentu OCHRANA OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ dostupném na www.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju.

4.  Oprávněné zájmy BILLA: uchování dokumentů pro ochranu práv 
BILLA – více viz PODMÍNKY.

Členství v klubu:

  Účel: zajištění výhod, evidence členů, komunikace servisních a pro-
vozních zpráv týkajících se klubu.  

  Právní základ: souhlas a oprávněný zájem.

  Doba zpracování: údaje jsou uchovány po dobu existence členství. 
Členství může být členem ukončeno kdykoliv na kontaktech a ze 
strany BILLA dle PODMÍNEK. Zpracování bude ukončeno podáním 
námitek a/nebo odvoláním souhlasu. 

Odběr personalizovaného newsletteru / personalizovaných novinek 
(pokud je udělen navíc dobrovolný souhlas):

  Účel: na míru zvolená obchodní sdělení elektronickými prostředky 
při využití segmentace a profi lování pro volbu vhodných zpráv dle 
preferencí zákazníka vyjádřených nákupem; profi lování může být 
namítáno a bude ukončeno.

  Právní základ: souhlas.

  Doba zpracování: údaje jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu, 
do jeho odvolání nebo podání námitek, což může být učiněno kdy-
koliv na kontaktech.



c. zákazníka:  
1 000 000

Infolinka: 800 153 976 
Po–Pá 8.00–18.00 hodin

www.billa.cz
Pokud naleznete tuto kartu, odevzdejte ji prosím v kterékoli z prodejen BILLA  

nebo zašlete na adresu BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy.
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AKTUALIZACE ÚDAJŮ DO BILLA BONUS CLUBU

Číslo fi liálky

Vyplňte prosím hůlkovým písmem a odevzdejte ve své prodejně BILLA.

NEPŘEKLÁDEJTE A NEVYSTŘIHUJTE FORMULÁŘ.

* Povinný údaj

Podpisem potvrzuji, že trvá můj zájem být členem BILLA Bonus clubu a souhlasím se zpracováním 
osobních údajů pro účely vedení BILLA Bonus clubu dle PODMÍNEK. Prohlašuji tímto, že jsem 
seznámen/a s PODMÍNKAMI a souhlasím s nimi. Přečetl/a jsem si v PODMÍNKÁCH prohlášení 
o ochraně osobních údajů a další informace, porozuměl/a jsem jim a souhlasím s nimi, což potvrzuji 
svým podpisem. Výňatek z PODMÍNEK a informací o zpracování osobních údajů je na druhé straně 
tohoto dokumentu.

Vyplněním tohoto formuláře aktualizujete, případně potvrzujete své údaje k členství v BILLA Bonus 
clubu provozovaném společností BILLA, spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 
00685976, e-mail: bonusclub@billa.cz („BILLA“), které jste odsouhlasil/a dle Podmínek členství v BILLA 
Bonus clubu („PODMÍNKY“). PODMÍNKY jsou k dispozici při vyplňování tohoto formuláře, na adrese 
www.billa.cz, případně na vyžádání v libovolné prodejně BILLA.

Níže uvedené vyplňte, pokud se něco změnilo, případně si nejste jisti, zda jsou dříve uvedené údaje správné.

Číslo Vaší BILLA Bonus club karty*
(posledních 8 čísel EAN kódu) 

Podpis*
Datum

MM R R R RD D
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Příjmení

Žena Muž Akademický titul Jméno

E-mail

Telefon

@

PSČ* Datum narození*

MM R R R RD D

Souhlasím (volitelně) se zasíláním personalizovaného newsletteru – vybraných informací 
o nabídkách a slevách pro členy klubu na mnou uvedené kontaktní údaje (zejména e-mail, 
sekundárně poštou či pomocí SMS). Souhlasím, že pro volbu zajímavých sdělení, která budu 
získávat, bude využito profi lování včetně segmentace dle PODMÍNEK.  
(Tento souhlas můžete kdykoliv bez udání důvodu odvolat ve správě svého účtu na www.billa.cz, případně dle instrukcí uve-
dených v každém sdělení. Máte právo na námitky proti provádění přímého marketingu. Více viz PODMÍNKY a jejich výňatek na 
této přihlášce.)


