
Podmínky věrnostního programu SEZAM
uplatňované v regionálním nákupním a zábavním centru Forum v Ústí nad Labem

Článek 1
Obecná ustanovení

1.  Pořadatelem, vyhlašovatelem a organizátorem Věrnostního programu (jak je definován níže) je 
společnost FORUM Ústí s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 272 12 050, 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 104824 (dále jen „Organizátor“).

2.  Organizátor pověřil správou Věrnostního programu (jak je definován níže) společnost PRESTIMA, 
spol. s r.o., se sídlem U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 289 52 111, obchodní společnost 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155390 (dále 
jen „Správce“). 

3.  Věrnostní program je realizován na základě a v  souladu s těmito Podmínkami a aplikovatelnými 
právními předpisy. 

4.  Následující výrazy s velkým počátečním písmenem v těchto Podmínkách mají níže uvedený význam: 

 a.  „Aplikace“ znamená bezplatnou mobilní aplikaci s názvem „SEZAM“, která může být Účastníky 
nainstalována na mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS a prostřednictvím 
které se mohou Účastníci účastnit Věrnostního programu.

 b.  „Centrum“ znamená regionální nákupní a zábavní centrum Forum v Ústí nad Labem nacházející 
se na adrese Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem.

 
 c.  „Účet“ znamená individuální účet Účastníka vytvořený v Aplikaci v průběhu registrace Účastníka 

do Věrnostního programu, jehož založení Účastníkem je nezbytné pro účast Účastníka ve 
Věrnostním programu. 

 d.  „Provozovna“ znamená obchodní prostory umístěné v  Centru, kde Prodejce vykonává svou 
obchodní činnost, resp. nabízí zboží a služby k prodeji zákazníkům Centra.

 e.  „Odměna“ znamená hmotnou odměnu, na kterou vznikne Účastníkovi nárok za splnění podmínek 
uvedených v těchto Podmínkách.

 f.  „Účtenka“ znamená daňový doklad o zakoupení určitého zboží a/nebo služeb v  Provozovně, 
který potvrzuje uhrazení kupní ceny za zboží a/nebo ceny za služby Prodejce Účastníkem 
v Provozovně v průběhu Věrnostního programu, specifikující zejména výši ceny, datum a místo 
uhrazení ceny, a údaje o Prodejci.

 g.  „Body“ znamená body udělované Účastníkům prostřednictvím Aplikace za konkrétní částku 
v českých korunách utracenou Účastníkem v Provozovně za nákup zboží a/nebo služeb Prodejce, 
na základě Účtenky, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, přičemž určitý počet 
Bodů může za podmínek stanovených v  těchto Podmínkách opravňovat Účastníky k převzetí 
Odměny.



 h.  „Místo vyzvednutí odměny“ znamená Organizátorem označené místo v  Centru, kde si může 
Účastník vyzvednout Odměnu.

 i.  „Sleva“ znamená časově omezenou speciální slevu na zboží a/nebo služby nabízené Prodejcem 
v Provozovně udělenou Účastníkovi ve Věrnostním programu, v souladu s těmito Podmínkami.

 j.  „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 k.  „Podmínky“ znamenají tyto podmínky Věrnostního programu.

 l.  „Prodejce“ znamená fyzickou osobu, organizační jednotku bez právní osobnosti nebo právnickou 
osobu nabízející zboží a/nebo služby zákazníkům Centra v  Provozovně, která se účastní 
Věrnostního programu a jejichž seznam je uveden v Příloze č. 2 k těmto Podmínkám a  za nákup 
zboží a/nebo služeb v její Provozovně jsou Účastníkům udělovány Body za podmínek stanovených 
v těchto Podmínkách.

 m.  „Účastník“ znamená dospělou fyzickou osobu ve věku osmnácti (18) let a starší s plnou 
svéprávností, zaregistrovanou prostřednictvím Aplikace do Věrnostního programu za podmínek 
stanovených v těchto Podmínkách, která akceptovala tyto Podmínky a je spotřebitelem ve smyslu 
§ 419 Občanského zákoníku. 

 n.  „Věrnostní program“ znamená věrnostní program SEZAM určený pro zákazníky Centra.

5.  Účelem Věrnostního programu je motivace Účastníků k návštěvě Centra a nákupu zboží a služeb 
v  Provozovnách Prodejců prostřednictvím možnosti získání Odměny za Body udělované v  rámci 
Aplikace za nákup zboží a/nebo služeb v Provozovně Prodejce na základě těchto Podmínek. 

6.  Z účasti na Věrnostním programu jsou vyloučeni: (i) zaměstnanci Organizátora a Správce (ii) členové 
orgánů Organizátora a Správce, (iii) osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku Organizátora 
a Správce a jejich zaměstnanců a členů orgánů, (iv) jiné osoby podílející se na organizování a správě 
Věrnostního programu a jejich osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Prodejce 
a  zaměstnanci Prodejce nejsou oprávněni registrovat pod svůj Účet do Věrnostního programu 
Účtenky vystavené Prodejcem.

Článek 2
Doba trvání Věrnostního programu

1.  Věrnostní program bude probíhat v období od 1. června 2021 do 31. prosince 2022 včetně, vyjma dnů, 
kdy je Centrum zcela uzavřeno pro veřejnost.

2.  Ve dnech, kdy nejsou otevřeny všechny Provozovny pro veřejnost z důvodu vládních opatření nebo 
jiných důvodů, je Účastník oprávněn sbírat Body za nákup zboží a služeb v Provozovnách otevřených 
pro veřejnost a/nebo vydávajících své zboží v Provozovnách zákazníkům Centra, ale není oprávněn 
k  vyzvednutí Odměny v  Místě vyzvednutí odměny, pokud nebude Organizátorem v  konkrétním 
případě stanoveno jinak. 

3.  Doba trvání Věrnostního programu může být Organizátorem zkrácena nebo prodloužena. Ke zkrácení 
nebo prodloužení doby trvání Věrnostního programu může dojít kdykoliv, bez uvedení důvodu, 
přičemž Správce zašle Účastníkům zprávu prostřednictvím e-mailu nejpozději jeden (1) měsíc před 
plánovaným ukončením Věrnostního programu, a to na e-mailovou adresu, kterou Účastník poskytl 
v rámci Aplikace během registrace do Věrnostního programu.

Článek 3
Aplikace

1.  Účast ve Věrnostním programu je možná pouze prostřednictvím Aplikace. 

2.  Aplikaci je možné stáhnout z prodejních platforem Google Play a App Store.

3.  Stahování a používání Aplikace v rozsahu nezbytném pro účast Účastníka ve Věrnostním programu 
je bezplatné.



4.  Aplikace je kompatibilní pouze pro mobilní telefony a tablety, které mají operační systém Android 
verzi 6.0 a novější, nebo iOS verzi 9.0 a novější.

5.  Pro zajištění řádného fungování Aplikace v mobilním telefonu a tabletu musí mít příslušné zařízení 
internetové připojení a v  nastavení příslušného zařízení musí mít povolení k používání paměti, 
fotoaparátu, oznámení a síťového připojení.

6.  Účastník je odpovědný za porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetích stran, včetně odpovědnosti 
za jakékoliv škody způsobené svým jednáním nebo za záležitosti spojené s používáním Aplikace, 
zejména v případě poskytnutí nepravdivých údajů nebo porušení osobních práv třetích osob. 

7. Organizátor si vyhrazuje právo:

 a.  Kdykoliv změnit rozsah funkcí Aplikace, včetně rozsahu funkcí profilu a požadavků na fungování 
Aplikace, zejména za účelem zlepšení provozování Aplikace;

 b.  Dočasně pozastavit možnost užívání Aplikace, zejména za účelem provedení změn, aktualizací, 
zlepšení fungování Aplikace, odstranění chyb, vad a výpadků Aplikace;

 c.  Trvale ukončit možnost užívání Aplikace v  případě ukončení Věrnostního programu, včetně 
případu uvedeného v článku 2 bodu 3 těchto Podmínek; a

 d.  Trvale nebo dočasně omezit nebo vyloučit přístup konkrétních Účastníků do Aplikace, včetně 
vymazání jejich Účtu v  Aplikaci a jakýchkoliv údajů Účastníka v  případě porušení těchto 
Podmínek nebo právních předpisů ze strany Účastníka, nebo v  případě, že Účastník používá 
Aplikaci v  rozporu se zamýšleným použitím Aplikace dle těchto Podmínek. V případě jednání 
Účastníka potenciálně poškozujícího zájmy Centra je Organizátor oprávněn trvale nebo dočasně 
omezit nebo vyloučit Účastníka z přístupu do Aplikace po předchozím písemném vyrozumění 
Účastníka zaslaném Účastníkovi na e-mailovou adresu, kterou Účastník poskytl v rámci Aplikace 
během registrace do Věrnostního programu, pokud Účastník nenapraví své jednání potenciálně 
poškozující zájmy Centra, které je důvodem pro omezení jeho přístupu do Aplikace, a to 
v  přiměřené lhůtě poskytnuté Organizátorem, která nebude kratší než tři (3) dny. V případě 
trvalého zablokování přístupu Účastníka do Aplikace podle tohoto bodu d. pozbývá Účastník 
právo na účast ve Věrnostním programu. Omezení nebo zablokování přístupu do Účtu v Aplikaci 
trvá po dobu stanovenou Organizátorem v  souladu s bodem d. těchto Podmínek. Správce 
vyrozumí Účastníka o omezení nebo zablokování přístupu do Účtu na e-mailovou adresu, kterou 
Účastník poskytl v  rámci Aplikace během registrace do Věrnostního programu. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že omezení nebo vyloučení přístupu Účastníka do Aplikace znamená 
omezení nebo vyloučení účasti Účastníka ve Věrnostním programu. 

Článek 4
Registrace ve Věrnostním programu

1.  Účast ve Věrnostním programu je dobrovolná. Pro účast ve Věrnostním programu je nutné 
zaregistrovat Účet.

2.  Pro vytvoření Účtu v Aplikaci musí mít Účastník svůj vlastní e-mail nebo uživatelský účet na Facebooku.

3.  Při registraci do Věrnostního programu prostřednictvím Aplikace je Účastník povinen poskytnout 
pravdivé informace.

4.  Postup pro registraci Účastníka do Věrnostního programu, včetně vytvoření Účtu v Aplikaci, probíhá 
následovně:

 a.  Účastník si stáhne Aplikaci do svého mobilního zařízení z prodejní platformy App Store nebo 
Google Play; 

 b.  Účastník si vytvoří Účet, jehož vytvořením se zároveň přihlašuje k účasti (registruje) do Věrnostního 
programu; 

 c.  V rámci vytváření Účtu musí Účastník v  Aplikaci do příslušného formuláře zadat následující 
údaje: jméno, datum narození, PSČ, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu, a souhlasit 
s Podmínkami a zavázat se k jejich dodržování; 



 d.  Po dokončení fáze registrace do Věrnostního programu se vytvoří Účastníkovi Účet a je mu 
přiřazeno individuální identifikační číslo v rámci Věrnostního programu.

5.  Vytvoření Účtu v Aplikaci je možné také prostřednictvím uživatelského účtu Facebook. V takovém 
případě si Účastník zvolí při registraci do Věrnostního programu v rámci Aplikace jednu z daných 
možností: „přihlášení přes Facebook”.

6.  Na jednom (1) mobilním zařízení lze zřídit pouze jeden (1) Účet. Účastník může mít v Aplikaci pouze 
jeden (1) Účet nehledě na počet mobilních zařízení a e-mailových adres, které používá. V případě, že 
Účastník použije pro registraci do Věrnostního programu více Účtů nebo je jedna (1) e-mailová adresa 
nebo jedno (1) mobilní zařízení použito pro vytvoření více Účtů v Aplikaci může být Účet v Aplikaci 
zablokován a nasbírané Body Účastníka v rámci Věrnostního programu mohou být v takovém případě 
vymazány, tj. Účastník ztrácí bez náhrady dosud jím nasbírané Body v rámci Věrnostního programu.

7.  Po registraci do Věrnostního programu se Účastník přihlašuje do Aplikace prostřednictvím svého 
Účtu zadáním své e-mailové adresy a hesla zvoleného Účastníkem v rámci registrace do Věrnostního 
programu, anebo prostřednictvím uživatelského účtu Facebook. 

8.  Účastník by měl pro přihlášení do Aplikace používat jedinečné heslo, které by neměl sdělovat třetím 
osobám, a chránit ho před zcizením. Heslo by mělo obsahovat alespoň osm (8) znaků.

Článek 5
Registrace Účtenek a jejich archivace a předložení

1.  Po každém učiněném nákupu zboží nebo služeb v  Provozovně během doby trvání Věrnostního 
programu obdrží Účastník Účtenku. Součástí Aplikace je nástroj (skener) umožňující naskenování 
příslušné Účtenky a uložení do příslušného Účtu v  Aplikaci. Po naskenování Účtenky do Účtu je 
Účastníkovi přidělen příslušný počet Bodů v  souladu s těmito Podmínkami, pokud byla Účtenka 
v rámci Aplikace vyhodnocena jako způsobilá k registraci v rámci Věrnostního programu. Účastník 
je oprávněn registrovat svou Účtenku do Věrnostního programu také zadáním konkrétních dat 
z Účtenky v rámci Aplikace. 

2.  K Účtu je možné zaregistrovat pouze Účtenky, které nebyly vystaveny Prodejcem v Provozovně více 
než dva (2) dny před jejich registrací Účastníkem do jeho Účtu a zároveň potvrzují nákup zboží a/nebo 
služeb Prodejce v Provozovně v minimální výši 100 Kč (vč. DPH). Účastník je oprávněn zaregistrovat 
ke svému Účtu pouze jednu (1) Účtenku denně od stejného Prodejce. Jednotlivou Účtenku lze v rámci 
Aplikace zaregistrovat pouze jednou (1) a pouze k jednomu (1) Účtu.

3.  Účastník, který registruje Účtenku ke svému Účtu musí být osobou, která obdržela tuto Účtenku za 
svůj nákup zboží a/nebo služeb Prodejce v Provozovně, tj. uhradila kupní cenu za nákup zboží a/nebo 
cenu služeb Prodejci v Provozovně a je vlastníkem Účtenky.

4.  Ke skenování do Aplikace jsou způsobilé pouze čitelné a nepoškozené originální Účtenky. 
Prostřednictvím skeneru musí být zachycena celá Účtenka. K řádnému zaregistrování k Účtu nejsou 
způsobilé Účtenky, které jeví znaky padělání nebo poškození (zmačkání, vyblednutí, poškrábání, 
slepení apod.). Padělání nebo úprava Účtenek je zakázáno. V případě, že Účastník oskenuje 
prostřednictvím Aplikace padělanou Účtenku, bude to považováno za porušení těchto Podmínek 
ze strany Účastníka a Organizátor bude oprávněn postupovat v souladu s článkem 3, odstavcem 
7, bodem d. těchto Podmínek, tj. bude oprávněn zablokovat Účet v Aplikaci a vyloučit Účastníka 
z účasti na Věrnostním programu. 

5.  Registrovat v  Aplikaci k Účtu nelze Účtenky za nákup u Prodejce, který byl Účastníkem zcela 
nebo částečně uhrazen formou dárkových karet/poukazů, které byly vydány Prodejcem nebo 
Organizátorem, a Účtenky za nákup dárkové karty/poukazu vydaného Prodejcem nebo Organizátorem 
a Účtenky za dobití dárkové karty/poukazu vydaného Prodejcem. Registrovat v Aplikaci k Účtu nelze 
ani Účtenky za nákup dárkové karty/poukazu vydaného Prodejcem nebo Organizátorem a Účtenky 
za dobití dárkové karty/poukazu vydaného Prodejcem, i když jsou na dané Účtence i odlišné položky 
potvrzující nákup zboží a/nebo služeb u Prodejce v Provozovně. 

6.  Pokud je za nákup jednoho (1) zboží a/nebo jedné (1) služby vystavena Prodejcem více než jedna (1) 
Účtenka, nelze žádnou z těchto Účtenek registrovat v Aplikaci k Účtu. 



7.  Registrovat v Aplikaci k Účtu nelze Účtenky za nákup následujícího zboží a služeb: potraviny, tabákové 
výrobky a e-cigarety, hry o peníze a jiné hazardní hry, platební transakce za individuální poplatky za 
média (plyn, elektřina, voda), telefon, internet, nájem za byt nebo pronajaté prostory, splátky úvěrů, 
směnárenské transakce.

8.  Faktury, daňové doklady a jiná potvrzení online nákupů provedené bankovním převodem, 
prostřednictvím platební brány PayU nebo jinou formou online platby, nelze registrovat v Aplikaci 
k Účtu s výjimkou Účtenek za nákupy provedené online, které byly uhrazeny Prodejci v Provozovně 
a k jejichž úhradě byla Prodejcem vystavena Účastníkovi Účtenka. 

9.  V případě, že dojde k vrácení zboží Prodejci, za jehož nákup byla Prodejcem vystavena Účtenka, 
kterou Účastník registroval pod svůj Účet v Aplikaci do Věrnostního programu, je Účastník povinen 
tuto skutečnost oznámit Správci e-mailem odeslaným z e-mailové adresy zadané Účastníkem při 
registraci jeho Účtu na následující e-mailovou adresu: sezam@forumustinadlabem.cz a Správce 
v Účtu příslušný počet Bodů vztahující se k příslušné Účtence zruší a vymaže. 

10.  Pokud snížením počtu Bodů v  Aplikaci zapsaných u Účtu dojde z důvodu uvedených v  těchto 
Podmínkách, nemá Účastník žádný nárok ve vztahu k Bodům, které byly Organizátorem takto 
z Účtu vymazány, zejména Účastník nemá nárok na jakoukoliv Odměnu za tyto Body. Pokud již byla 
Odměna za tyto Body Účastníkovi vydána, je Účastník povinen ji vrátit na Místě vyzvednutí odměny 
nebo poskytnout Organizátorovi náhradu v  penězích v  částce, za kterou byla Odměna koupena 
Organizátorem od Prodejce.

Článek 6
Výpočet Bodů

1.  Body ve Věrnostním programu se přičítají k Účtu pouze po dobu trvání Věrnostního programu, resp. 
Účtenky je možné registrovat k Účtu pouze po dobu trvání Věrnostního programu. 

2.  Body se k Účtu přičítají podle pravidel uvedených v tomto článku 6 Podmínek.

3.  Body se k Účtu přičítají na základě řádně zaregistrovaných Účtenek v souladu s článkem 5 těchto 
Podmínek, s tím, že za každých 25,- Kč uvedených na řádně registrované Účtence bude k Účtu 
připočten jeden (1) Bod. 

4.  Za jednu (1) řádně registrovanou Účtenku lze získat maximálně 400 Bodů. U Účtenek potvrzujících 
nákup v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, je pro účely výpočtu počtu Bodů možné započítat pouze 
částku do maximální výše 10.000 Kč a zbývající částku není možné započítat při registraci dané 
Účtenky ani není možné danou Účtenku znovu registrovat pro účely započítání této zbývající částky. 

5.  Prodejci, resp. Provozovny, které se účastní Věrnostního programu jsou uvedeny v Příloze č. 2 těchto 
Podmínek. Pouze za nákup zboží a /nebo služeb u Prodejců v Provozovnách uvedených v Příloze 
č. 2 těchto Podmínek obdrží Účastník Účtenku, kterou může za podmínek uvedených v  těchto 
Podmínkách registrovat ke svému Účtu. 

6.  Pravidla pro výpočet Bodů uvedená v tomto článku 6 těchto Podmínek jsou platná pouze po dobu 
Věrnostního programu uvedenou v  článku 2 odstavci 1 těchto Podmínek. V případě prodloužení 
doby trvání Věrnostního programu může Organizátor, jakkoliv změnit pravidla pro výpočet Bodů. 
Organizátor může prodloužit platnost Bodů nasbíraných po dobu trvání Věrnostního programu 
v případě prodloužení Věrnostního programu, s tím že počet Bodů může být v  takovém případě 
konvertován na odlišný počet bodů v rámci prodlouženého Věrnostního programu.

Článek 7
Odměny

1.  Katalog Odměn je zobrazen v Aplikaci spolu s počtem Bodů, které musí Účastník přičíst ke svému 
Účtu na to, aby mohl být v rámci Aplikace vygenerován unikátní kód k vyzvednutí příslušné Odměny, 
přičemž vygenerováním unikátního kódu dochází k odečtení příslušného počtu Bodů z Účtu. Katalog 
Odměn bude aktualizován po dobu trvání Věrnostního programu a příslušný unikátní kód ke konkrétní 
Odměně může být Účastníkem vygenerován pouze v případě, že je Odměna uvedena jako dostupná 
v katalogu Odměn v Aplikaci. 

2.  Pokud má Účastník na svém Účtu počet Bodů odpovídající počtu Bodů, za které je možné vygenerovat 



unikátní kód pro vyzvednutí Odměny, může Účastník v rámci Aplikace vygenerovat tento unikátní kód 
pro její vyzvednutí na Místě vyzvednutí odměny a jeho vygenerováním zároveň dochází k odečtení 
příslušného počtu Bodů z Účtu. 

3.  Postup pro vyzvednutí Odměny je následující:

 a.  Účastník musí mít na svém Účtu odpovídající počet Bodů, které jej opravňují k vygenerování kódu 
k převzetí dané Odměny;

 b.  Pro vyzvednutí Odměny musí být splněny následující podmínky: 

1)  Účastník musí být přihlášen do Věrnostního programu prostřednictvím zřízení Účtu;

2)  Účastník musí ve svém Účtu vygenerovat unikátní kód pro vyzvednutí jím zvolené Odměny, (dále jen 
„kód”), vybráním možnosti „Vyzvednout odměnu“ a zvolením konkrétní Odměny; 

3)  Účastník se musí osobně dostavit do konkrétního Místa vyzvednutí odměny uvedeného v katalogu 
Odměn;

4)  Účastník musí sdělit kód osobě určené k předání příslušné Odměny, v Místě vyzvednutí odměny, 
převzít příslušnou Odměnu, a případně podepsat potvrzení, že příslušnou Odměnu převzal, bude-li 
to vyžadováno Organizátorem nebo Správcem.

4.  Po vygenerování kódu se automaticky sníží počet Bodů nasbíraných Účastníkem na jeho Účtu, resp. 
se odečte počet Bodů odpovídající Bodům potřebným na vygenerování daného kódu. 

5.  Kód může Účastník uplatnit pouze jednou (1) a pouze pro účely vyzvednutí konkrétní Odměny 
v příslušném Místě vyzvednutí odměny, a to vždy nejpozději do tří (3) dnů od vygenerování kódu. 
Organizátor může určit, zejména v  případě Odměny velké hodnoty, že daná Odměna nebude 
vyzvednuta Účastníkem na Místě vyzvednutí odměny, ale bude vyzvednuta na konkrétním místě 
v  konkrétní čas, nejpozději však do třiceti (30) dnů po vygenerování kódu Účastníkem, o čemž 
Organizátor nebo Správce bude Účastníka informovat e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou 
Účastníkem při registraci svého Účtu. 

6.  Jestliže si Účastník příslušnou Odměnu nevyzvedne v době uvedené v článku 7 odstavci 5 těchto 
Podmínek, kód pozbývá platnosti a Účastník již není oprávněn k vyzvednutí příslušné Odměny. 
Účastník je oprávněn za kód, který pozbyl platnosti z důvodu, že si Účastník příslušnou Odměnu, 
ve lhůtě stanovené v článku 7 odstavci 5 těchto Podmínek nevyzvedl, získat na svůj Účet v Aplikaci 
Body odečtené při vygenerování daného kódu, a to na základě jeho žádosti odeslané Správci na 
následující e-mailovou adresu: sezam@forumustinadlabem.cz, a to do sedmi (7) dnů po uplynutí 
platnosti kódu. 

7.  V případě porušení Podmínek na straně Účastníka a v případech uvedených v článku 3, odstavci 7, 
písmeno d. těchto Podmínek si Organizátor vyhrazuje právo požadovat po Účastníkovi vrácení jím 
předané Odměny na Místě vyzvednutí odměny nebo požadovat po Účastníkovi poskytnutí náhrady 
v penězích v částce, za kterou byla Odměna koupena Organizátorem od Prodejce.

Článek 8
Ochrana osobních údajů a zásady na ochranu soukromí

1.  Správcem osobních údajů zpracovávaných v  rámci programu je Organizátor (dále jen „správce 
údajů”).

2.  Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony, včetně Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o  ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), jakož i se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

3.  Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 a.  Osobní údaje poskytované Účastníkem podle článku 4 odstavci 4 Podmínek, jako např.: jméno, 
datum narození, PSČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;



 b.  je-li pro zřízení Účtu v Aplikaci použit účet uživatele na Facebooku, poskytne Účastník své jméno, 
příjmení, avatara a e-mailovou adresu prostřednictvím příslušného poskytovatele služeb – tj. 
Facebooku.

 c.  telefonní adresa MAC,

 d.  ostatní údaje zadávané do elektronických formulářů jednotlivých služeb při používání Aplikace;

 e.  údaje o zeměpisném místě, včetně polohy Účastníka v Centru,

 f.  soubory cookie, jejichž účelem je shromažďovat údaje jako je IP adresa, název domény, druh 
prohlížeče, druh operačního systému, počet otevřených relací, délka relace; tyto údaje lze získat 
pomocí souborů cookie, systému Google,

 g.  údaje týkající se zaregistrovaných Účtenek jako je hodnota Účtenky, datum a čas vydání, datum 
a čas zaregistrování Účtenky číslo Účtenky,

 h.  technické údaje týkající se správy Aplikace; a

 i.  údaje poskytnuté osobou předkládající stížnost, např. jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová 
adresa, telefonní číslo.

4.  Poskytnutí osobních údajů jako jméno, datum narození, PSČ, e-mail a telefonní číslo Účastníkem 
je povinné a nezbytné pro to, aby se mohl Účastník účastnit věrnostního programu v rozsahu a za 
podmínek uvedených v  Podmínkách. Poskytnutí těchto konkrétních údajů je pro správce údajů 
nezbytné, aby mohl plnit své povinnosti v  případě stížností nebo pro účely plnění jiných práv 
a povinností správce údajů podle právních předpisů.

5.  Pro zamezení pochybností správce údajů sděluje, že pro účely marketingu a profilování mohou být 
zpracovány osobní údaje Účastníka a zasílány obchodní informace Účastníkovi jednak jeho vlastní 
a jednak informace o Prodejci, pokud Účastník souhlasil se zasíláním obchodních informací při 
registraci účtu nebo jako součást používání Aplikace.

6.  Správce údajů zpracovává osobní údaje Účastníků pro následující účely:

 a.  umožnění a vyřizování účasti Účastníka ve Věrnostním programu, tj. vytvoření a správa Účtu, 
zajištění řádného fungování Věrnostního programu, zajištění možnosti uplatnit práva a povinnosti 
Účastníka související s účastí ve Věrnostním programu, včetně sběru Bodů, distribuce Odměn, 
používání Slev, kontaktování v  záležitostech týkajících se organizace Věrnostního programu 
a realizace jiných činností v rámci Věrnostního programu, včetně činností uvedených v těchto 
Podmínkách,

  –  v takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů Článek 6.1 b) GDPR, 
tj. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Organizátor a subjektu údajů;

 b.  pro plnění povinností správce údajů vyplývajících z právních předpisů, včetně daňového řádu, tj. 
vedení účetnictví a vedení evidence a dalších činností nezbytných pro možné vypořádání daní 
z Odměn distribuovaných ve Věrnostním programu,

  –  v takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů Článek 6.1 c) GDPR, 
t.j. zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti správce údajů;

 c.  přímý marketing, včetně profilování Účastníků, pro přizpůsobení marketingové nabídky podle 
jejich preferencí, 

  – v takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů: 
   •  co se týče volitelných údajů poskytovaných účastníkem – Článek 6.1 a) GDPR, tj. souhlas 

Účastníka; 
   •  v rozsahu údajů získaných během Účastníkova používání Aplikace je to Článek 6.1 f) GDPR, 

tj. oprávněný zájem správce údajů ve formě provádění marketingových aktivit;

 d.  provádění analýzy a statistiky údajů,
  –  v takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů Článek 6.1 f) GDPR, 

tj. oprávněný zájem správce údajů ve formě analýzy údajů a jejich statistika; a



 e. uplatňování nároků nebo hájení práv, včetně zvážení stížnosti,
  –  v takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů Článek 6.1 f) GDPR, 

tj. oprávněný zájem správce údajů ve formě uplatňování nároků nebo hájení práv.

7. Osobní údaje jsou zpracovávány:

 a.  v případě uvedeném v bodě 6 a. výše – do skončení účasti subjektu údajů ve Věrnostním programu 
nebo do skončení používání Aplikace, podle toho, co nastane dříve;

 b.  v případě uvedeném v bodě 6 b. výše – po dobu vyplývající z obecně platných zákonů a předpisů, 
na základě nichž správce údajů zpracovává osobní údaje;

 c.  v případě uvedeném v bodě 6 c. výše – do odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
nebo vznesení námitky,

 d.  v případě uvedeném v  bodě 6 d. výše – během doby, kdy Účastník používá Aplikaci (až do 
vymazání Účtu);

 e.  v případě uvedeném v  bodě 6 e. výše – až do uplynutí promlčecí doby pro uplatnění práv 
Účastníka týkajících se Věrnostního programu.

8.  Osobní údaje Účastníka jsou profilovány. Pro tento účel používá správce údajů údaje požadované pro 
zaregistrování Účtu, volitelné údaje poskytované Účastníkem a údaje získané z používání Aplikace 
Účastníkem. Analýza osobních preferencí Účastníka, jeho zájmů, historie nákupů, polohy nebo 
pohybu v Centru umožní přiřadit produkty a služby preferencím kupujícího (včetně prostřednictvím 
push-zpráv zobrazených v Aplikaci). 

9.  Přizpůsobení obchodních informací, komunikace a obsahu Aplikace Účastníkům nemá pro Účastníky 
žádné nepříznivé právní, finanční ani jiné významné následky.

10.  Účastník může elektronicky vznést námitku proti profilování odebráním souhlasu s přijímáním 
obchodních informací v nastavení Aplikace.

11.  Organizátor může sdílet osobní údaje se subjekty poskytujícími služby vyžadující zpracování dat, 
včetně reklamních služeb, služeb účetnictví, právních, kurýrních, poštovních a IT služeb. Osobní údaje 
mohou být sděleny ze zákona oprávněným subjektům. Správce údajů neposkytuje osobní údaje 
Účastníků do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor). 

12.  Správce údajů sděluje, že subjekty údajů mají právo: k přístupu ke svým osobním údajům, pořízení 
kopie, opravy, vymazání, omezení zpracování a přenositelnosti údajů.

13.  Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávané na základě jeho souhlasu, má právo kdykoliv 
zrušit svůj souhlas, přičemž zrušení souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě jeho 
předcházejícího souhlasu. Subjekt údajů má kdykoliv z důvodu souvisejícího se svou konkrétní situací 
právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby, je-li základem pro 
zpracování Článek 6.1 f) GDPR.

14.  Kromě toho, domnívá-li se Účastník, že správce údajů zpracovává jeho osobní údaje v  rozporu 
s platnými zákony, může podat stížnost u orgánu dozoru: Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 https://www.uoou.cz/. 

15.  Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů, včetně v případě uplatňování práv 
uvedených výše, může Účastník kontaktovat správce údajů na: gdpr@forumustinadlabem.cz. 

16. Aplikace provádí funkce sběru dat následujícím způsobem:

 a. údaje nezbytné pro účast ve Věrnostním programu (vznik smluvního vztahu);

 b. údaje dobrovolně zadané do dotazníků Účastníkem;

 c. uložení souborů cookie (tzv. „cookies”) do zařízení Uživatele;

 d. uložení technických údajů na serverech.



17.  Komunikace mezi Aplikací a systémy Organizátora probíhá za použití šifrovaného připojení https, 
které brání neoprávněným osobám získat a upravovat elektronicky přenášené osobní údaje.

18.  Aplikace může mít přístup k následujícím informacím a funkcím v mobilním zařízení Účastníka:

 a.  informace o poloze, pokud Účastník hledá servisní místa, nebo používá službu určování polohy 
se souhlasem Účastníka;

 b. fotografický aparát pro účely skenování Účtenek;

 c. vnitřní úložné zařízení pro mobilní zařízení, pro ukládání dat; a

 d. síťové připojení (WIFI/mobilní data). 

  Povolení Aplikace lze zrušit změnou systémových nastavení na mobilním zařízení nebo odinstalováním 
Aplikace.

19.  V případě, že Účastník z vlastní vůle přistoupí k Věrnostnímu programu pomocí svého Facebookového 
účtu, mohou být jeho osobní údaje k dispozici těmto poskytovatelům. Účastník bere na vědomí 
a přijímá, že používání jeho osobních údajů Facebookem je předmětem podmínek zásad na ochranu 
soukromí dané webové stránky.

20. Informace o souborech cookie:

 a.  Soubory cookie představují informační údaje, zejména textové soubory uložené v  zařízení 
Uživatele, tj. mobilním zařízení Účastníka, a jsou určeny pro používání jednotlivých funkcí Aplikace;

 b.  Subjektem umísťujícím a majícím přístup k souborům cookie v zařízení Účastníka Věrnostního 
programu je Organizátor;

 c. Soubory cookie se používají pro následující účely:

  1)  vytvoření statistiky pomáhající pochopit jak Účastníci používají Aplikaci a Věrnostní program, 
což umožňuje zlepšovat jeho strukturu a obsah;

  2)  zachování relace Účastníka (po přihlášení), díky čemuž nemusí Účastník znovu zadávat 
přihlášení a heslo na každé podstránce Účtu v Aplikaci; a

  3)  identifikace profilu Účastníka (profilování) pro zobrazení odpovídajícího obsahu;

 d.  Podrobnosti o používání souborů cookie využívané pro statistické účely jsou uvedeny v zásadách 
na ochranu soukromí Google Analytics;

 e.  Soubory cookie mohou být použity reklamními sítěmi, zejména sítí Google, pro zobrazení reklam 
přizpůsobených způsobu, kterým Účastník používá Aplikaci nebo Věrnostní program; v tomto 
smyslu mohou uchovávat informace o navigační cestě Účastníka nebo času stráveném na dané 
stránce;

 f.  Co se týče informací o preferencích Účastníka nashromážděných reklamní sítí Google, může 
Účastník prohlížet a upravovat informace ze souborů cookie pomocí nástroje:

  https://www.google.com/ads/preferences/;

 g. Podrobné informace o konkrétních cookies jsou uvedeny přímo v Aplikaci. 

21.  Aplikace může shromažďovat údaje Účastníka o tom, jak používá Aplikaci. Druhy shromažďovaných 
analytických údajů zahrnují především: datum a čas připojení mezi zařízením a servery, verzi software, 
zeměpisnou polohu zařízení, jazyk, informace a soubory zobrazení v  zařízení, chování Účastníka 
(např. jaké funkce byly používány, četnost používání), informace o stavu zařízení, model zařízení, 
informace o hardware a operačním systému. Tyto údaje mohou být použity pro zlepšení kvality 
a funkčnosti Aplikace, uvádění produktů na trh, pro funkce, které nejlépe splňují potřeby Účastníků, 
a pro identifikaci a vyřešení problémů souvisejících s Aplikací.



22. Informace o zeměpisné poloze:

 a.  v rozsahu funkčnosti Účtu Účastníka ohledně vyzvednutí Odměny může být Účastníkovi udělen 
přístup k této části služeb až po aktivaci funkce Bluetooth, čímž je udělen souhlas s lokalizací 
mobilního zařízení;

 b.  údaje o poloze Účastníka v Centru mohou být shromažďovány správcem údajů a zpracovávány 
pouze pro statistické účely.

 23. Záznamy serveru:

 a.  informace o určitém chování Účastníků budou zaznamenány v  serveru; tyto údaje budou 
používány pouze pro spravování Účtu a pro zajištění nejefektivnější správy poskytovaných služeb 
hostingu;

 b.  prohlížené zdroje jsou identifikovány podle URL adresy; kromě toho může být předmětem 
záznamů následující:

  1) čas žádosti;

  2) doba odpovědi;

  3) název pracovní stanice Účastníka – identifikace prostřednictvím protokolu http;

  4) informace o chybách, které nastaly během realizace transakce http; a

  5) informace o prohlížeči.

24. informace o IP adrese:

 a.  výše uvedené údaje nejsou spojené s konkrétní osobou prohlížející stránku;

 b. výše uvedené údaje jsou používány pouze pro účel spravování Účtu.

25.  Bez souhlasu zaregistrovaného Účastníka nesmí Aplikace sdělovat žádné informace o něm.

Článek 9
Podmínky pro uzavření a ukončení smluv o poskytování elektronických služeb

1. Organizátor poskytuje Účastníkům prostřednictvím Aplikace následující služby (dále jen „Služby”):

 a. vytvoření a udržování Účtu; a

 b.  zajištění účasti Účastníka ve Věrnostním programu, tj. umožnění realizace činností souvisejících 
s  účastí Účastníka ve Věrnostním programu, jako např.: registrace Účtenek k Účtu jejich 
skenováním prostřednictvím čtečky v Aplikaci, přičítání Bodů k uživatelskému účtu Účastníka 
v Aplikaci, generování kódů za účelem vyzvednutí Odměny, získání Slev.

2.  Okamžikem registrace Účastníka do Věrnostního programu prostřednictvím zřízení Účtu dochází 
mezi Účastníkem a Organizátorem k uzavření smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva 
o poskytování elektronických služeb“). 

3.  Smlouvou o poskytování elektronických služeb se Organizátor zavazuje za podmínek uvedených 
v těchto Pravidlech udržovat Účet v Aplikaci, který je Účastníkovi přístupný po jeho registraci do 
Věrnostního programu zřízením Účtu a spočívá zejména v poskytnutí vyhrazeného panelu Účastníkovi 
v rámci Aplikace, prostřednictvím něhož může Účastník:

 a. zadávat a upravovat data;

 b. provádět úkony v rámci své účasti ve Věrnostním programu;

 c. sledovat stav nasbíraných Bodů a obdržených Odměn;



 d. mít přístup ke Slevám. 

4.  Poskytováním Služeb je Účastníkovi umožněna jeho řádná účast ve Věrnostním programu, které 
spočívá zejména v  poskytování funkcí Účastníkovi v  rámci jeho Účtu, které Účastníkovi umožňují 
realizaci konkrétních činností v rámci Věrnostního programu, jako např. registrování Účtenek, sbírání 
Bodů, generování kódů za účelem vyzvednutí Odměn. 

5.  Smlouva o poskytování elektronických služeb pro zajištění účasti v programu je uzavírána na dobu 
účasti Účastníka ve Věrnostním programu, resp. na dobu, kdy bude mít Účastník v Aplikaci zřízen 
svůj uživatelský účet. 

6.  Zrušením Účtu nebo zasláním písemného oznámení Účastníkem, že si již dále nepřeje účastnit se 
Věrnostního programu a/nebo využívat Služby, dochází k odstoupení od Smlouvy o poskytování 
elektronických služeb a zároveň k ukončení účasti Účastníka ve Věrnostním programu. Účastník pro 
tyto účely může vyplnit formulář v elektronické podobě, který je dostupný v jeho Účtu a odeslat jej 
prostřednictvím Aplikace nebo zaslat vyplněný formulář, jehož vzor je v Příloze 1 k těmto Podmínkám, 
na e-mailovou adresu Správce: sezam@forumustinadlabem.cz nebo doporučenou poštou na 
následující adresu: PRESTIMA, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 
289 52 111. V návaznosti na doručení písemného oznámení Účastníka, že si již dále nepřeje účastnit se 
Věrnostního programu a/nebo využívat Služby v souladu s tímto odstavcem dojde ke zrušení Účtu, 
resp. k ukončení účasti Účastníka ve Věrnostním programu. 

7.  Po ukončení používání dané služby budou osobní údaje Účastníka anonymizovány, pokud:

 a.  bude zpracování některých z nich nezbytné pro účely splnění právních povinností Organizátora 
nebo Správce, případně za účelem, pokud tak vyžaduje oprávněný zájem Organizátora;

 b.  zpracovávání je nezbytné na základě samostatných zákonů nebo smluv, zejména pro umožnění 
Účastníkovi podat stížnost nebo použít záruku kvality na Odměnu;

 c. Správce je oprávněn zpracovat údaje pro jiné účely na základě platných právních předpisů.

8.  Žádost o vymazání uživatelského účtu Účastníka, resp. oznámení Účastníka, že si již dále nepřeje 
účastnit se Věrnostního programu a/nebo využívat Služby a uplatnění práv Účastníka jako subjektu 
osobních údajů ohledně zpracování jeho osobních údajů budou zpracovány Správcem ihned, 
nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne doručení žádosti.

9.  Účastník je povinen používat Služby způsobem v souladu s právními předpisy a morálními zásadami 
a respektovat osobnostní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob. Je zakázáno používat 
Služby způsobem, který neoprávněně zasahuje do provozu Aplikace, např. používáním konkrétního 
software nebo zařízení a zasílání nebo umísťování nevyžádaných obchodních informací do Aplikace.

10.  Organizátor prohlašuje, že veřejný charakter internetu a používání Služeb může představovat riziko 
přítomnosti neoprávněných osob, které boudou chtít získat a změnit údaje Účastníků, a Účastníci 
by proto měli používat vhodná technická opatření minimalizující výše uvedená rizika, a to zejména 
antivirové programy a programy, které chrání totožnost uživatelů internetu. Organizátor nebude nikdy 
v žádné podobě žádat Účastníka o poskytnutí hesla k jeho Účtu, a proto pokud bude Účastníkovi 
zaslán takový požadavek, nebude zaslán Organizátorem ani Správcem.

11.  V případě selhání, poruch, závad nebo technických chyb může docházet k přerušení přístupu 
k Aplikaci nebo omezení její funkčnosti. Organizátor se zavazuje učinit okamžité kroky pro obnovení 
plné funkčnosti Aplikace a odstranění selhání, poruch, závad a technických chyb.

12.  Pokud Účastník zaznamená chybu v rámci Aplikace, zejména výpočet Bodů nebude odpovídat těmto 
Podmínkám nebo dojde k jakékoliv poruše v Aplikaci, je oprávněn toto sdělit Správci na následující 
e-mailovou adresu: sezam@forumustinadlabem.cz. Body získané Účastníkem v  rozporu s těmito 
Podmínkami chybou Aplikace nebo využitím chyby budou z Účtu vymazány.

13.  Je-li nutné Aplikaci změnit nebo aktualizovat, vyhrazuje si Organizátor právo pozastavit dostupnost 
Aplikace nebo části jejích funkcí. Pozastavení dostupnosti Aplikace nebo části jejích funkcí bude 
Organizátorem načasováno na dobu, kdy obvykle nedochází k hojnému užívání Aplikace Účastníky 
nebo na noční hodiny nebo na víkendy. 



Článek 10
Odstoupení od smlouvy o účasti ve Věrnostním programu

1.  Vytvořením Účtu dochází ke vzniku účasti Účastníka ve Věrnostním programu a k uzavření smlouvy 
o účasti ve Věrnostním programu za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. 

2.  Účastník může kdykoliv svoji účast ve Věrnostním programu ukončit, a to zasláním písemného 
oznámení Účastníka, že si již dále nepřeje účastnit se Věrnostního programu způsobem a ve formě 
uvedené v článku 9, odstavci 6 těchto Podmínek.

Článek 11
Stížnosti

1.  Veškeré komentáře a stížnosti ohledně Věrnostního programu a Aplikace může Účastník sdělit 
Správci e-mailem na následující e-mailovou adresu: sezam@forumustinadlabem.cz.

2.  Stížnosti Účastníka jsou Správcem zpracovávány okamžitě, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne 
jejich doručení na příslušnou e-mailovou adresu. 

3.  Organizátor ani Správce neposkytuje na Odměny žádnou záruku nebo garanci.
 
4.  V případě sporu Účastníka s Organizátorem ze vztahů vzniklých účastí Účastníka ve Věrnostním 

programu na základě těchto Podmínek má Účastník možnost, v případě že nedojde ke smírnému 
řešení jeho sporu s Organizátorem:

 a.  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 
120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webové stránky: adr.coi.cz; nebo

 b.  využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/; nebo

 c. obrátit se na příslušný soud v České republice.

Článek 12
Závěrečná ujednání

1. Aktuální znění Podmínek je k dispozici Účastníkům v rámci Aplikace u jejich Účtu. 

2.  Věrnostní program, jakož i ostatní vztahy mezi Organizátorem a Účastníky, Správcem a Účastníky 
se řídí právním řádem České republiky. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit 
Podmínky včetně změny doby trvání Věrnostního programu či Věrnostní program kdykoliv ukončit 
ze závažných důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové změny na 
následujících internetových stránkách Organizátora: https://www.forumustinadlabem.cz/sezam 

3.  Účastí ve Věrnostním programu Účastník souhlasí s Podmínkami a akceptuje je v  plném rozsahu 
a bez výhrad.

4.  Nedodržení pravidel Věrnostního programu a těchto Podmínek, jejich obcházení či jednání, které 
odporuje dobrým mravům, je důvodem k vyloučení Účastníka z Věrnostního programu. Rozhodnutí 
o vyloučení Účastníka je oprávněn učinit Organizátor v  souladu s článkem 3, odstavcem 7, písm. 
d. těchto Podmínek kdykoliv, a to i po vzniku nároku na Odměnu, pokud se o důvodech takového 
vyloučení dozví po vzniku nároku na Odměnu. Rozhodnutím o vyloučení Účastníka z Věrnostního 
programu zanikají veškerá práva Účastníka, která mu v souvislosti s účastí ve Věrnostním programu 
vznikla, a to s účinky zpětně, včetně pozbytí nároku na Odměnu. 

5.  Žádný ze subjektů podílejících se na Věrnostním programu nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 
škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou Účastníkovi, Odměnou nebo v  souvislosti s jejich 
používáním.

V Ústí nad Labem, dne 31. 5. 2021

FORUM Ústí s.r.o.



Příloha č. 1 
Vzorový formulář ukončení smlouvy o účasti ve Věrnostním programu a Smlouvy o poskytování 
elektronických služeb

PRESTIMA, spol. s r.o.,
U Elektry 203/8
198 00 Praha 9
e-mail: sezam@forumliberec.cz

Tímto Vám oznamuji, že ukončuji svoji účast ve Věrnostním programu, tj. ukončuji smlouvu o účasti ve 
věrnostním programu a smlouvu o poskytování elektronických služeb uzavřenou v souvislosti s mou 
účastí ve Věrnostním programu, které byly uzavřeny vytvořením mého uživatelského účtu v aplikaci 
s  názvem „SEZAM“ dostupné v App Store a Google Play.  

Jméno a příjmení Účastníka: .......................................................................................................................................................

Adresa / e-mailová adresa Účastníka: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................   ..................................................................................................

 Podpis Účastníka Datum
 (pouze je-li zaslán formulář 
 v listinné podobě)



Příloha č. 2 
Seznam Prodejců

A3 COLL
A3 SPORT
Albi
ALPINE PRO
ANAWA RUNING SUSHI
APLICA
PAŽITKA
BURGER KING
BUSHMAN
C&A
CAFE IN
CALZEDONIA
CARE 4YOU
CCC
CELIO
COSTA COFFEE
CROPP
CURAPROX
DATART
DEICHMANN
DELUXE FLOWERS
dm drogerie markt s.r.o.
Lékárna Dr.Max
DRÁČIK
Eiffel Optic
Erotic City
FANN
FOTOLAB
CEWE
FRUITISIMO
GANT
GATE
GRANDOPTICAL
GYROS & GRILL
H&M
Tommy JEANS, PEPE JEANS, GUESS
HUMANIC
INTIMISSIMI
INVIA
ISTYLE
JRC GAMECENTRUM
KFC
KLENOTY AURUM
KLIER
KNIHY DOBROVSKÝ
LEVI´S
LINDEX
MANUFAKTURA
MARIONNAUD
McPEN
MOBIL POHOTOVOST
MOBIL STORE
MOHITO
NANU NANA
NEW YORKER
NUTREND
O2
ORSAY
OTTO BERG

OXALIS
PALÁC FOOD
PEPCO
PETCENTER
Pizza Hut  
PLANEO QUICK TIME
REGATTA
SCANQUILT
SPACE - MOBILNÍ TELEFONY
SIZZER
SPARKYS
SPORTISIMO
MEATFLY
TAKKO FASHION
TALLY WEIJL
TESCOMA
TETA
TCHIBO
T-MOBILE
TOP SHOP
TOP-TIME
DON CAFE
TRUCINO
V&D VINOTÉKA
VODAFON
MI XIAOMI
YVES ROCHER
ELEGANCE




