VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („VOP“)
ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je
úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Beck Box Club Praha s.r.o.,
Vinohradská 2405/190, Vinohrady, 130 00, Praha 3, IČ: 257 34 083, DIČ: CZ25734083,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C (dále
jen „Společnost”) a fyzickou osobou využívající služeb Fitness Klubu provozovaného
Společností (dále jen „Klub”).
2. Klub není právnickou osobou, nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku
ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi členem Klubu (dále jen „Člen”) a
Společností. Členství v Klubu slouží pouze k poskytování služeb Členům a Členové jsou
ve stanoveném rozsahu oprávněni využívat jednotlivých zařízení Klubu.
3. Službami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro
cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně zajištění
instruktorů pro tyto aktivity, poskytování relaxačních zařízení a dále poskytování
nejrůznějších dalších placených služeb, jako jsou například zajištění osobního trenéra,
masérské revitalizační kosmetické služby apod. Tento výčet služeb není úplný a záleží
zcela na uvážení Společnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou služby poskytovány
v jednotlivých Klubech Společnosti.
4. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb
Klubu (a to bez ohledu na to, zda daná osoba je členem Klubu či nikoliv). Veškeré
povinnosti vyplývající z těchto VOP pro Členy jsou v aplikovatelném rozsahu závazné
i pro nečleny Klubu. Tyto VOP se vztahují též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na
základě smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch.
5. Vše, co podle těchto VOP platí pro členy, platí obdobně i pro jednorázové uživatele
Klubů.
6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech Smluv o poskytování služeb a o vzniku členství
v klubu („Smlouva“).
7. Osoby, které využívají Služby, aniž by byly členy Fitness Klubu, budou se zněním těchto
VOP seznámeny při úhradě poplatku za využívání Služeb a s jejich zněním souhlasí
vstupem do Klubu. Znění VOP bude vždy umístěno na viditelném místě na recepci Klubu.

ČLÁNEK II – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU,
PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU

1. Členství v Klubu vzniká uzavřením Smlouvy o poskytování služeb a o vzniku členství
(dále jen „Smlouva”) a zaplacením registračního a členského poplatku nebo jeho
první splátky. Členství v Klubu může také vzniknout uzavřením Smlouvy, zaplacením
registračního poplatku a vložením kreditu minimálně 1,000 Kč na zřízený účet klienta
vedený v interním platebním systému Společnosti („Elektronická peněženka“)“.
2. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné,
nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce Člena.
3. Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je nutné uzavření Smlouvy zákonným
zástupcem této osoby.
4. Od Smlouvy na dobu určitou může Člen odstoupit k poslednímu dni trvání členství.
Člen může předčasně ukončit své členství na dobu určitou hrazené v pravidelných
měsíčních splátkách rovněž vzájemnou dohodou s klubem, za podmínky, že člen uhradí
klubu alespoň částku odpovídající délce trvání 3 měsíců členství.
5. Od Smlouvy na dobu neurčitou může Člen odstoupit vždy k poslednímu dni každého
měsíce trvání členství, přičemž musí být splněna následující podmínka: Písmenná
výpověď Smlouvy musí být doručena Společnosti do dvacátého dne měsíce, přičemž
ukončení Smlouvy je účinné posledním dnem tohoto měsíce.
6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně na formuláři, který je k dispozici
na Obchodním oddělení klubu a na internetových stránkách klubu nebo na adrese
Vinohradská 190, Praha 3, 130 00. Odstoupení od Smlouvy musí být doručeno na adresu
klubu.
7. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo
kterákoli jeho splátka do 60-ti dnů ode dne jejich splatnosti, Smlouva bude ukončena
automaticky s okamžitým účinkem ke dni uplynutí této lhůty. Člen je v takovém případě
povinen uhradit celý členský poplatek za období až do okamžiku ukončení Smlouvy
a také jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v
souvislosti s těmito VOP nebo Smlouvou.
8. Pokud je Smlouva uzavřena online (prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku), má Člen právo odstoupit od Smlouvy, v níž se sjednává členství v Klubu,
doručením písemného odstoupení Společnosti do čtrnácti dnů ode dne uzavření
Smlouvy. Společnost vrátí všechny částky uhrazené Členem v souvislosti s uzavřením
Smlouvy Členovi. Pokud Člen před doručením odstoupení využíval služeb Společnosti,
registrační poplatek a poměrná část členského poplatku připadající na dobu jednoho
měsíce příslušného členství nebude Členovi vrácena.
9. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni
doručení odstoupení Členovi (čímž je ukončeno i členství Člena ve Fitness Klubu) v
případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo
Provozní řád Fitness Klubu, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Společnosti
či zaměstnance Společnosti odpovědného za provoz a bezpečnost Fitness Klubu.
10. Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že
Společnost opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu nebo tyto VOP.
11. Při žádném způsobu ukončení Smlouvy se nevrací registrační poplatek.
12. Společnost je oprávněna bez předchozího souhlasu člena upravovat provozní dobu
jednotlivých klubů, je rovněž oprávněna dočasně omezit či přerušit provoz klubu nebo
klubů, zejména pro případ nezbytných oprav a úprav, které se neslučují se zachováním
běžného provozu klubu. Přerušení provozu klubu nepřesahující dobu 15 ti (patnácti)
dnů nemá vliv na práva a povinnosti člena a není důvodem pro snížení či neplacení
členského poplatku.

PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

1. Na základě písemné žádosti člena, jehož členství v Klubu trvá nejméně 3 měsíce,
doložené lékařským potvrzením osvědčujícím jeho zdravotní nezpůsobilost k výkonu
sportovních aktivit delší než 1 měsíc, může Společnost přerušit jeho členství v Klubu,
a to na souvislou dobu nejdéle 2 měsíců v průběhu jednoho roku, pokud se se členem
nedohodne jinak.
2. Na základě písemné žádosti člena, jehož členství v Klubu trvá více než 1 rok a který
má řádně zaplacený členský poplatek za celou dobu trvání členství, může Společnost
přerušit členství v Klubu i bez uvedení důvodu, a to na souvislou dobu nejdéle 1 měsíce
v průběhu jednoho roku.
3. Po dobu přerušení členství člen není oprávněn využívat služeb klubu. Povinnost k
placení členských poplatků trvá i po dobu přerušení členství. Doba trvání členství se
prodlužuje o dobu přerušení členství, členský poplatek připadající na dobu přerušení
se započte na prodlouženou dobu trvání členství. V případě že i v prodloužení členství
člen nemůže využívat služeb Klubu, není možno prodloužení posunout na další období
(prodloužení v prodloužení) bez zaplacení členského poplatku na toto období.

ČLÁNEK III – DRUHY ČLENSTVÍ

1. Členství FLEXIBLE – opravňuje Člena využívat Služby jednoho vybraného Fitness Klubu
uvedeného ve Smlouvě, a to po celou provozní dobu Fitness Klubu.
2. Členství FLEXIBLE – model PLATINUM – opravňuje člena využívat Služby vybraných
klubů uvedených ve Smlouvě a dle ceníků členství, který je k dispozici na každém klubu,
a to po celou provozní dobu Klubů.
3. Členství FLEXIBLE – model GOLD – opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů
uvedených ve Smlouvě vyjma klubů Premium a Exclusive, a dle ceníků členství, který je
k dispozic na každém klubu, a to po celou provozní dobu Klubů.
4. Členství FLEXIBLE – model SILVER – je určeno pro studenty a seniory. Studentem se
myslí člen do věku 26 let včetně, který předloží platné potvrzení o studiu na aktuální
školní rok. V případě, že student nepředloží potvrzení o studiu na aktuální rok nebo není
mladší 26 let členství automaticky zaniká. Seniorem se rozumí člen, který dovršil věku
65 let a starší. Opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů uvedených ve Smlouvě,
a dle ceníků členství, který je k dispozic na každém klubu, a to po celou provozní dobu
Klubů.
5. Členství FLEXIBLE jsou uzavírána na dobu neurčitou, členské poplatky jsou hrazeny
v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy na každý měsíc trvání členství FLEXIBLE
dopředu.
6. Od Členství FLEXIBLE může Člen odstoupit v souladu s čl. II těchto VOP, k poslednímu
dni každého měsíce trvání členství.
7. Členství BASIC opravňuje Člena využívat Služby jednoho vybraného Fitness Klubu
uvedeného ve Smlouvě, a to po celou provozní dobu Fitness Klubu.

8. 2. Členství FLEXIBLE – model PLATINUM – opravňuje člena využívat Služby vybraných
klubů uvedených ve Smlouvě a dle ceníků členství, který je k dispozic na každém klubu,
a to po celou provozní dobu Klubů.
9. Členství FLEXIBLE – model GOLD – opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů
uvedených ve Smlouvě vyjma klubů Premium a Exclusive, a dle ceníků členství, který je
k dispozic na každém klubu, a to po celou provozní dobu Klubů.
10. Členství FLEXIBLE – model SILVER – je určeno pro studenty a seniory. Studentem se
myslí člen do věku 26 let včetně, který předloží platné potvrzení o studiu na aktuální
školní rok. V případě, že student nepředloží potvrzení o studiu na aktuální rok nebo není
mladší 26 let členství automaticky zaniká. Seniorem se rozumí člen, který dovršil věku
65 let a starší. Opravňuje člena využívat Služby vybraných klubů uvedených ve Smlouvě,
a dle ceníků členství, který je k dispozic na každém klubu, a to po celou provozní dobu
Klubů.
11. Členství BASIC je uzavíráno na dobu určitou 1, 3, 6 nebo 12 měsíců, členské poplatky
jsou hrazeny buďto v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy na každý měsíc trvání
členství BASIC dopředu, anebo jednorázovou platbou na celou dobu trvání členství
BASIC při uzavření Smlouvy.
12. Od Členství BASIC může Člen odstoupit v souladu s čl. II těchto VOP, k poslednímu
dni trvání členství.
13.Členství BASIC může být prodlouženo, pokud Člen nejpozději k poslednímu dni
trvání členství BASIC sdělí Společnosti, že má zájem o prodloužení svého členství. V
takovém případě je členství BASIC prodlouženo o dobu trvání původního členství BASIC
uvedenou ve Smlouvě.
14.Neodstoupí-li Člen od členství BASIC anebo nesdělí Společnosti, že má zájem o
prodloužení svého členství BASIC k poslednímu dni jeho trvání, změní se jeho členství
BASIC automaticky do členství FLEXIBLE. V rámci tohoto členství FLEXIBLE hradí Člen
členské poplatky v pravidelných měsíčních splátkách a ve výši odpovídající ceně za
jeho členství BASIC.
15.Firemní „Korporátní“ členství – právnická či fyzická osoba uzavře se společností
smlouvu, na základě, které jsou třetí osoby, které jsou k této osobě v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, oprávněny využívat po dobu trvání tohoto členství služeb
klubu za zvýhodněný členský poplatek.
16. Další podrobnosti týkající se jednotlivých druhů členství jsou přístupné v prostorech
Fitness Klubu a na základě žádosti také u Společnosti. Nabídka jednotlivých druhů
členství se může v každém Fitness Klubu lišit.
17. Jiné typy členství – podmínky jiných typů členství se stanoví samostatně v závislosti
na speciálních nabídkách Společnosti. Informace jsou dostupné na dotaz v Klubu.

ČLÁNEK IV – ČLENSKÁ KARTA

1. Po uhrazení registračního poplatku a členského poplatku (nebo jeho první splátky),
nebo prvního vkladu 1.000,- Kč na Elektronickou peněženku, bude Členovi vydána
členská karta. Členská karta slouží k prokázání členství v Klubu a opravňuje Člena k
využívání služeb v Klubu.
2. Členská karta je osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu či
krádež členské karty je Člen povinen okamžitě nahlásit v Klubu. Za vydání duplikátu
členské karty je Člen povinen zaplatit 250,- Kč.
3. Člen je povinen se před každým vstupem do Klubu prokázat členskou kartou. V
případě pochybností o totožnosti Člena je Člen na žádost zaměstnanců Společnosti
povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, pasem, či jiným
úředním průkazem totožnosti s fotografií. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo
neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Klubu a
Společnost je oprávněna odmítnout Členovi do Klubu přístup.

ČLÁNEK V – ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

1. Elektronická peněženka je Členovi zřízena bez zbytečného odkladu po uzavření
Smlouvy. Současně jsou mu zřízena práva k přístupu a k užívání portálu Member
zone, prostřednictvím kterého může sledovat transakce provedené prostřednictvím
Elektronické peněženky. Přístupové údaje Člen obdrží současně se zřízením
přístupových práv.
2. Elektronická peněženka slouží k uchování peněžitých hodnot v elektronické podobě
a k bezhotovostní úhradě za služby a jiná plnění poskytovaná Společností Členovi za
podmínek těchto VOP.
3. Výši peněžitého zůstatku na Elektronické peněžence lze zjistit prostřednictvím
portálu Member zone po zadání přístupových údajů, a též na recepci po předložení
Členské karty a identifikaci Člena.
4. Vklady na elektronickou peněženku lze provádět v hotovosti, bankovním převodem na
bankovní účet uvedený ve Smlouvě a po dohodě smluvních stran též prostřednictvím
jiných peněžitých benefitů a tzv. stravenkami.
5. K úhradě za vybranou službu či plnění v Klubu lze přistoupit pouze, pokud se Člen
prokáže Členskou kartou vystavenou na jeho osobu. K úhradě dojde pouze tehdy, pokud
je zůstatek na Elektronické peněžence dostatečný s ohledem na cenu požadovaného
plnění. Po provedení úhrady obdrží Člen písemné potvrzení o úhradě.
6. Člen souhlasí s tím, že je oprávněn požadovat vrácení uložených peněžitých
prostředků pouze v souvislosti se zánikem členství v Klubu. Tím není dotčeno právo
Společnosti učinit jednostranný zápočet pohledávek za Členem, a to včetně náhrady
způsobené újmy.

ČLÁNEK VI – POPLATKY

1. Není-li sjednáno jinak, jsou registrační poplatek a členský poplatek (jeho první splátka)
nebo první povinný vklad na Elektronickou peněženku, splatné při uzavření Smlouvy
2. Není-li členský poplatek uhrazen celý při podpisu Smlouvy, je Člen povinen hradit
další členské poplatky v měsíčních splátkách kreditní kartou. V případě platby
splátek prostřednictvím kreditní karty musí Klient vyplnit v Member zone údaje ke
kreditní kartě. Ve výjimečných případech je možné platit jednotlivé měsíční splátky
prostřednictvím trvalého příkazu. V takovém případě jsou splátky splatné vždy
nejpozději do 12. dne měsíce, za který je daný poplatek hrazen.
3. Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Klubu, jej nezbavuje povinnosti platit členské
poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Společnost náhradu ani
nevrací členské/registrační poplatky ani předplatné na poskytované služby, uhrazené
za trvání členství.
4. Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení členských
poplatků z důvodů změn v příslušné legislativě České republiky, zejména dojde-li v době
po uzavření Smlouvy ke zvýšení sazeb DPH či jiných daní.
5. Společnost si dále vyhrazuje právo na začátku každého kalendářního roku zvýšit
poplatky o tolik % odpovídající % průměrné meziroční míry inflace v České
republice (vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) za
předcházející kalendářní rok, zveřejňované Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení
je účinné pro všechny členské poplatky ode dne, kdy je zvýšení vyvěšeno v prostorách
Klubu.
6. V případě že je Člen tři nebo více dní v prodlení s hrazením členského poplatku (jeho
splátky), je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 350 Kč plus
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Totéž platí pro smluvní pokuty v případě,
že platba inkasem z účtu nebo kreditní kartou je odmítnuta bez zavinění Společnosti.
7. Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do Klubu v případě prodlení s
úhradou poplatků nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky včetně
smluvní pokuty dle odstavce 7 výše.
8. Registrační poplatek a členské poplatky mohou být hrazeny třetí osobou („Plátce“),
kterému ovšem nevzniká členství a s tím spojené oprávnění využívat služeb Klubu,
nýbrž který určí jinou osobu – Člena, za kterého bude poplatky hradit a který se po
uzavření Smlouvy stane členem Klubu. Mezi Společností a Plátcem bude uzavřena
samostatná „smlouva o vzniku členství třetí osoby v Klubu“, přičemž ustanovení těchto
VOP jsou pro Plátce závazná (zejména ustanovení související s placením či neplacením
členských poplatků) a analogicky aplikovatelná. Plátce je povinen plnit veškeré
finanční povinnosti vyplývající ze Smlouvy s určeným Členem, tedy i povinnost hradit
smluvní pokuty a jiné sankce podle Smlouvy s určeným Členem. V případě neuhrazení
členských poplatků bude Smlouva s určeným Členem ukončena v souladu s těmito VOP.
Ze smlouvy o vzniku členství třetí osoby v Klubu nevznikají určenému Členovi žádná
práva vůči Společnosti.
9. Vznikne-li členovi jakýkoliv přeplatek v souvislosti s jeho členstvím, souhlasí Člen s
převodem veškerých přeplatků na Elektronickou peněženku.
10. Člen rovněž souhlasí, že ocitne-li se v prodlení s úhradou členského poplatku, může
být na dlužnou částku Společností započtena částka z Elektronické peněženky v plné
výši, a to pokud zůstatek na Elektronické peněžence dosahuje alespoň výše dlužné

částky.
11. Zápočet podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek nebude
Společností proveden jako částečný, to znamená, že započítat Společnost může pouze
částku odpovídající dluhu Člena v celé jeho výši.

ČLÁNEK VII – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1. Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví Členů v případě, že škoda vznikla
zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti,
či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.
2. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím
subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze
Smlouvy, těchto VOP, či Provozního řádu Klubu.
3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou určeny výhradně šatní
skřínky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skřínka
uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených.
4. Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být uloženy
na recepci nebo v bezpečnostních schránkách na recepci. Společnost neodpovídá za
peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy na recepci či v bezpečnostních
schránkách.
5. Člen je povinen se při využívání služeb řídit pokyny Společnosti a instruktorů, či jiných
osob poskytující služby členům Klubu jménem Společnosti. V případě, že Člen zjistí,
že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto
pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit
Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání služeb či
ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví
či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu,
či pokynů Společnosti či instruktorů. Společnost a není dále odpovědná za jakékoliv
škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti,
či přeceněním jeho fyzické kondice.
6. V případě, že Člen bude mít za to, že některá ze služeb Klubu mu byla poskytnuta
vadně, je povinen to Společnosti oznámit bezodkladně, nejpozději však následující
den poté, kdy se o vadném plnění dozvěděl („Reklamace“). Společnost Reklamaci
přezkoumá a o výsledku Člena vyrozumí do 30 dnů ode dne podání Reklamace.
Uzná-li Společnost, že Reklamace byla oprávněná, nabídne Členovi náhradní čerpání
vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou Členům Klubu aktuálně
poskytovány.
7. Klub může zavést ve vybraných objektech klubu inteligentní systém členských karet
s tím, že člen na přihlášce uvede, zda poskytuje souhlas s umístěním fotografie na
členské kartě klubu Fitness. V případě zavedení takového systému obdrží člen v
rámci placeného členského poplatku členskou kartu fungující v inteligentním systému
členských karet. V případě, že člen takovou kartu ztratí, je povinen zaplatit poplatek
250,- Kč za vystavení nové členské karty.
8. Klub může zavést ve vybraných objektech klubu biometrickou technologii využívající
dat papilárních linií (krajních bodů) s tím, že člen na přihlášce uvede, zda poskytuje
souhlas s umístěním dat papilárních linií do členského náramku klubu Fitness. V
případě zavedení takovéto technologie obdrží člen v rámci placeného členského
poplatku členský náramek. V případě, že člen náramek ztratí, je povinen zaplatit
poplatek 300,- Kč za vystavení nového náramku.

ČLÁNEK VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů
uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
2. Společnost zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě,
nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybností se má za to, že písemnost
byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo,
kde může Člen takový dokument převzít (tj. například i uložením na příslušné místní
poště Člena).
3. Společnost zpracovává osobní údaje Člena uvedené ve Smlouvě, či sdělené
Společnosti pro účely uzavření a správy Smlouvy, pro plnění svých právních povinností
nebo se souhlasem Člena pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke
kterému udělil Člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) a
souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s
osobními údaji Společnosti www.fitnessbbc.cz, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem
Společnost nakládá s osobními údaji Člena, jaké informace o Členovi ukládá, jak dané
informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji
taktéž obsahují výčet veškerých práv Člena v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním
kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje,
že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy;
(ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijala vhodná
technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních
údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a
svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
4. Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či
vybavení Klubu, či adresu Klubu bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství
v Klubu (s výjimkou případů, kdy Člen prokáže, že změnou adresy se mu podstatně
snížila dopravní dostupnost Klubu – v takovém případě je oprávněn Smlouvu vypovědět
s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti).
5. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit provozní řád Klubu nebo ceník
služeb. S výjimkou uvedenou v bodě V.5 a V.6 výše, nejsou změny ceníku účinné vůči
členstvím existujícím v době změny. Změny provozního řádu jsou vůči Členovi účinné
dnem zveřejnění v prostorách Klubu.
6. V případě změny těchto VOP nebo Smlouvy je Společnost povinna zaslat Členovi návrh
jejich nového znění, a to emailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu Člena.
a. V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy nesouhlasí, je povinen tuto
skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. V případě, že Člen
oznámí Společnosti svůj nesouhlas, platí pro tohoto Člena VOP a Smlouva v původním
znění.
b. V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy souhlasí, je také povinen tuto
skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. Pokud se ke změně
písemně či e-mailem nevyjádří, ale po obdržení návrhu změn navštíví Klub (aniž by při
této návštěvě Společnosti oznámil, že s návrhem nesouhlasí) má se za to, že návrh
konkludentně odsouhlasil. Dojde-li k výslovnému nebo konkludentnímu odsouhlasení,
jsou změny VOP nebo Smlouvy účinné od prvního dne měsíce následujícího po
takovémto odsouhlasení.
7. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti, v
prostorách Klubu a na vyžádání u Společnosti.
8. Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká
platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
9. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky.
10. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2018

