
PRAVIDELNÉ
NAKUPOVÁNÍ 
V BILLE 
nikdy nebylo 
výhodnější.

Využijte toho!

  Klubové ceny – až 700 položek 
ještě výhodněji!

  10% narozeninová sleva

  Aplikace do telefonu

  Atraktivní kampaně

  Slevy u našich partnerů

  Gusto magazín zdarma

  Slevy na zájezdy BILLA Travel

1.  Provozovatelem klubu je společnost BILLA, spol. s r. o., 
se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 
00685976, zapsaná v obchodním 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., Modletice 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“) včetně příslušného zpracování osobních 
údajů. Stačí, že jste fyzickou osobou, fi rmy členem klu-
bu bohužel být nemohou. Členství vznikne Vaší úspěš-
nou registrací. V registračním formuláři musíte (řádně 
a pravdivě) vyplnit povinné údaje.

4.  Funkce: Klub přináší svým členům nadstandardní výho-
dy. 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 můžete 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 prodej-
ně 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, další nabídky a speciální akce, umož-
ňující získání bodů navíc apod., najdete vždy na webu 
www.billa.cz/bonus-club („web BILLA“) nebo v mo-
bilní aplikaci BILLA Bonus club („aplikace“), kde jsou 
pravidelně aktualizovány. Sbírané body jsou platné ná-
sledujících 12 kalendářních měsíců od jejich získání. 

8.  BILLA karta: V případě registrace na webu BILLA nebo 
pomocí aplikace získáte elektronickou verzi karty, 
kterou můžete okamžitě začít využívat. Fyzická karta, 
která je kopií karty elektronické, Vám bude na vyžádá-
ní doručena poštou v co nejkratším možném termínu 
(maximálně však za 7 týdnů). V případě registrace po-
mocí formuláře v prodejně BILLA získáte fyzickou kar-
tu, kterou můžete okamžitě začít 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 zodpovědnost, 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 zkontrolo-
vat 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.

VÝŇATEK Z PODMÍNEK ČLENSTVÍ 
V BILLA BONUS CLUBU

VÝŇATEK Z INFORMACÍ 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.  Správce: BILLA s kontakty shora; kontakty na pověřen-

ce jsou v PODMÍNKÁCH.

2.  Příjemci: kategorie zpracovatelů dle PODMÍNEK.

3.  Práva: právo na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost 
a podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Podrobně vysvětleno v PODMÍNKÁCH a také v doku-
mentu 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 ser-
visních a provozních zpráv týkajících se klubu. 

  Právní základ: souhlas a oprávněný zájem.

  Doba zpracování: údaje jsou uchovány po dobu existen-
ce členství. Členství může být členem ukončeno kdy-
koliv 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 elektronický-
mi prostředky při využití segmentace a profi lování pro 
volbu vhodných zpráv dle preferencí zákazníka vyjádře-
ných 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 kdykoliv na kontaktech.

Výhody členství BILLA Bonus clubu

Více informací o BILLA Bonus clubu na www.billa.cz



Výhody členství BILLA Bonus clubu
Klubové ceny
Jako člen klubu nakoupíte až 
700 položek ještě výhodněji!

Slevy u našich 
partnerů
Využijte slevy u exkluzivních 
partnerů na zajímavé produkty, 
kulturu, sport a zážitky.

10% narozeninová 
sleva
V měsíci, kdy máte narozeniny, 
od nás dostanete kupon na 
slevu 10 % na celý nákup. 

Aplikace do telefonu
Díky praktické aplikaci máte vše 
přehledně po ruce a na jednom 
místě, včetně digitální karty 
BILLA Bonus clubu.

Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na bezplatné infolince 
800 153 976, Po–Pá 8.00–18.00 hod.

BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, 

www.billa.cz

VAŠE BILLA BONUS CLUB KARTA

Magazín vychází 4× ročně. 
Pro členy BILLA Bonus clubu 
je ZDARMA, pro ostatní za 19,90 Kč.

Slevy na zájezdy 
BILLA Travel
Ve spolupráci s BILLA Travel 
pro členy klubu připravujeme 
několikrát ročně skvělé akce.

Atraktivní kampaně 
pro členy klubu
Několikrát do roka můžete 
nasbírané body vyměnit za 
atraktivní značkové produkty 
se slevou.

Gusto magazín zdarma

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 zís-
kávat, 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.)

Podpisem potvrzuji, že se chci stát členem BILLA Bonus clubu a souhlasím se zpracováním osobních 
údajů pro účely vedení BILLA Bonus clubu dle PODMÍNEK. Prohlašuji tímto, že jsem byl/a 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.

Číslo fi liálky

Vyplňte prosím hůlkovým písmem a odevzdejte ve své prodejně BILLA.

Podpis*

Datum

PŘIHLÁŠKA DO BILLA BONUS CLUBU

NEPŘEKLÁDEJTE A NEVYSTŘIHUJTE FORMULÁŘ.

* Povinný údaj

Vyplněním tohoto formuláře se stáváte členem BILLA Bonus clubu provozovaného společností BILLA, 
spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976, e-mail: bonusclub@billa.cz
(„BILLA“) dle Podmínek členství v BILLA Bonus clubu („PODMÍNKY“). Členství v klubu Vás opravňuje 
k čerpání výhod s klubem spojených. PODMÍNKY jsou k dispozici při vyplňování tohoto formuláře, na 
adrese www.billa.cz, případně na vyžádání v libovolné prodejně BILLA.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Příjmení*

Jméno*

TelefonPSČ*

Datum narození*

MM R R R RD D

E-mail

@

Ulice* Číslo popisné* orientační*

Město*

D D MM R R R R


