
Věrnostní program „MaxiCor® Klub“ 

Všeobecné obchodní podmínky 

„MaxiCor® Klub“ je spravován společností SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, Hradec 

Králové 500 02, ČR 

IČO: 46504877, DIČ: CZ46504877 

www.maxicor.cz, www.farmax.cz, farmax@farmax.cz, tel.: +420 495 736 145, fax.: +420 495 214 192 

(dále už jen „pořadatel“) 

Obecně 

1. Dlouhodobý věrnostní a informační program MaxiCor® Klub nabízí společnost SVUS Pharma a.s. 

pro své zákazníky. Zákazníkem/členem MaxiCor® Klubu se rozumí osoba, která se chce účastnit aktivit 

obchodního úseku SVUS Pharma a.s. (Farmax®) a výhod z nich plynoucích. Dále se touto osobou 

rozumí ta osoba, která má zájem o získávání informací o produktech společnosti Farmax®.  

2. Práva a povinnosti člena MaxiCor® Klubu a společnosti SVUS Pharma a.s. jsou ustanoveny v těchto 

Všeobecných obchodních podmínkách.  

3. Členství v MaxiCor® Klubu opravňuje člena k využívání možností, které MaxiCor® Klub nabízí.  

4. Členem se stává zájemce o přípravky nebo služby poskytované společností SVUS Pharma a.s., starší 

18 let, který řádně vyplní registrační formulář na příbalovém letáku produktů řady MaxiCor® a odešle 

ho na adresu pořadatele. Členem smí být pouze fyzická osoba, nikoliv právnická. Členy MaxiCor® 

Klubu nemohou být zaměstnanci pořadatele.  

 

Pravidla MaxiCor® Klubu 

5. Hlavní náplní MaxiCor® Klubu je sbírání čárových kódů z produktů řady MaxiCor®. 

6. Za 6 zaslaných čárových kódů MaxiCor® forte 30 tbl. získá zákazník 1 balení MaxiCor® forte 30 tbl. 

zdarma.  

7. Za 2 zaslané čárové kódy produktu MaxiCor® forte 90 tbl. získá zákazník 1 balení MaxiCor® forte 30 

tbl. zdarma.  

8. Za 2 zaslané čárové kódy produktu MaxiCor® basic 90 tbl. získá zákazník 1 balení MaxiCor® forte 30 

tbl. zdarma.  

9. Balení zdarma bude zákazníkovi odesláno poštou na náklady pořadatele na adresu, uvedenou při 

registraci. 

10.Všechny čárové kódy, zaslané na jednom formuláři, se musí shodovat. Tzn. musí být vystřiženy ze 

stejných a stejně balených produktů. 

11. Pokud se čárové kódy, zaslané na jednom formuláři nebudou shodovat, nebude na takový 

formulář brán zřetel.  

 

 



O osobních údajích 

12. Nakládání s osobními údaji se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

13. Vyplněním registračního formuláře uděluje každý zákazník pořadateli souhlas se zařazením 
osobních údajů do databáze pořadatele a s následným zpracováním poskytnutých osobních údajů 
prostřednictvím zpracovatele.  

14. Správcem osobních údajů je pořadatel. 

15. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky, 
emailová adresa. 

16. Osobní údaje budou použity pro účely věrnostního programu MaxiCor® Klub, pro marketingové a 
PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, 
výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. 

17. Zpracovávání poskytnutých údajů bude probíhat až do odvolání souhlasu.  

18. K poskytnutým osobním údajům mohou být přiřazeny i další údaje.  

19. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních 
údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na 
adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto 
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. 

20. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické i písemné podobě. 

21. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb. 

 

Závěrem 

22. Členství ve věrnostním programu MaxiCor® Klub je dobrovolné.  

23. Členstvím ve věrnostním programu MaxiCor® Klub nevzniká jeho členům právo jakkoliv jednat 

jménem společnosti SVUS Pharma a.s. (FARMAX®), nebo jinak tuto společnost zavazovat.  

24. Aktuální informace může člen získávat na internetových stránkách www.maxicor.cz, případně se 

může telefonicky informovat na telefonním čísle +420 495 736 145.  

25. Společnost SVUS Pharma a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Všeobecné obchodní podmínky.  

26. Neexistuje právní nárok na produkty a věcné ceny MaxiCor® Klubu.  

27. Společnost SVUS Pharma a.s. si vyhrazuje právo na zbavení člena členství ve věrnostním 

programu MaxiCor® Klub. Toto zrušení členství bude zaregistrovanému členu sděleno pomocí e-

mailu, pokud bude tento kontakt uveden. V případě, že člen při registraci neuvede e-mail, nebude o 

zrušení účtu informován. 

 



Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne: 1. 1. 2018.  

V Hradci Králové dne 12. 12. 2017  

 

 

MUDr. Lukáš Jirka  

Generální ředitel 


