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Všeobecné podmínky
Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek přístupných z adresy www.baliky.cz (dále též jen
„stránky“) je společnost Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051, DIČ: CZ
63077051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9503
(dále jen Provozovatel“). Provozovatel upravuje používání stránek vydáním těchto všeobecných
podmínek pro používání stránek, účast na věrnostním programu a účast v soutěžích Provozovatele
(dále jen „Pravidla“).
Provozovateli náleží všechna autorská práva případně též práva z průmyslového vlastnictví k veškerému obsahu,
který Provozovatel umísťuje na stránkách www.baliky.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů,
grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených
na těchto stránkách. Stránky a jejich obsah nesmí být bez předchozího souhlasu Provozovatele kopírovány,
reprodukovány, opětovně publikovány, přenášeny do jiných systémů, distribuovány, používány k vytváření
odvozených děl či jinak užívány v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, s výjimkou případu, kdy
Provozovatel udělí k takovému použití licenci.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato
Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří
souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv ze stránek Provozovatele či jakýmkoliv
způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci stránek Provozovatele.
Registrovaný uživatel stránek (uživatelský profil)
Za Uživatele stránek je považován také Registrovaný uživatel (dále jen Registrovaný uživatel) - osoba,
která je občanem České republiky a má zde trvalé bydliště a při registraci potvrdí souhlas s těmito
Pravidly.
Registrace
Uživatel stránek www.baliky.cz se může dobrovolně na těchto stránkách registrovat. Získá svůj profil a
stane se z něj Registrovaný uživatel. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných
registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být
vyplněny v rozporu se skutečností. Registrovaný uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv
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registračních údajů opravit tyto data na stránce změna registrace, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy
změna nastala. Registrovaný uživatel se může účastnit Věrnostního programu vyhlášeného na
stránkách www.baliky.cz.
Uživatel se může zaregistrovat také prostřednictvím aplikace Facebook a vlastního profilu na sociální
síti Facebook. Podmínky určující způsob této registrace a využití uživatelských dat jsou dány pravidly
pro spolupráci sociální sítě Facebook a externích webových aplikací (v tomto případě www.baliky.cz).
Každý Uživatel stránek www.baliky.cz může být na v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.
V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si
Provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání účasti ve Věrnostním programu takovémuto uživateli a na
úplné zrušení všech duplicitních registrací.

Ochrana dat
Přístup na stránky www.baliky.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých
osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných
zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s
platnými právními předpisy.
Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud
jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele je-li to nutné ke splnění jejich
povinností vůči Provozovateli, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a
nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel stránek neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje
třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění
právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení,
poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo jiným orgánům
veřejné moci va případech stanovených zákonem.
Provedením registrace a potvrzením souhlasu s těmito Pravidly či opravou/doplněním údajů po registraci uděluje
Uživatel Provozovateli souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých při
registraci v registračním formuláři, resp. poskytnutých při opravě/doplnění údajů po registraci. Správcem
osobních údajů je Provozovatel, tedy společnost Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I 337 01 Ejpovice, IČO:
63077051, DIČ: CZ 63077051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 9503, zpracovatelem osobních údajů je společnost Foxo, s.r.o., IČ: 279 21 565, se sídlem: Praha 8 Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 182 00 zapsaná pod spisovou značkou: C 126652 vedenou u Městského soudu
v Praze, která byla registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů dne 16.12.2009 pod číslem registrace:
00036007.Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány pro účely realizace Věrnostního programu a soutěže
Vyhrávejte s balíky, zasílání obchodních sdělení a pro uplatňování práv a povinností Provozovatele vůči Uživateli.
Souhlas je udělován dobrovolně, pro všechny osobní údaje poskytnuté Uživatelem způsobem uvedeným výše,
na dobu trvání uživatelského profilu a dále po dobu nezbytně nutnou po skončení uživatelského profilu, nejdéle
však 5 let po ukončení uživatelského profilu. Uživatel potvrzením souhlasu s těmito Pravidly potvrzuje, že jsou mu
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známa jeho práva uvedená v § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to právo na
přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo
požadovat vysvětlení či upuštění od neoprávněných zásahů nebo odstranění závadného stavu, je-li do
jeho práv na ochranu osobních údajů neoprávněně zasahováno; Uživatel má v takovém případě též právo
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Uživatel dále souhlasí potvrzením souhlasu s těmito Pravidly s používáním svých osobních údajů, a to e-mailové
adresy a telefonního čísla, pro účely zasílání obchodních sdělení Provozovatelem subjektu údajů
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, a to do doby, kdy Uživatel přímo a účinně zašle Provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby
mu byly obchodní informace nadále zasílány.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na
emailové adrese soutez@geisparcel.cz.
Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, v takovém případě však
bere na vědomí, že poskytnutí a zpracování osobních údajů alespoň v rozsahu údajů povinných při
registraci je potřebné k účasti na Věrnostním programu nebo účasti v soutěži Vyhraj s balíky a bude-li
tedy souhlas odvolán i ohledně těchto údajů, je Provozovatel oprávněn jeho účast na Věrnostním
programu či soutěži Vyhrávejte s balíky ukončit.
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž
aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto
stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst
těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.
Uživatel nesmí vkládat na stránky www.baliky.cz žádný obsah, který by porušoval práva třetích stran
nebo právní předpisy.
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za
ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek,
budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České
republiky.
Zasláním jakýchkoliv informací nebo materiálů Provozovateli, s výjimkou osobních údajů, na něž se
vztahuje ustanovení výše, uděluje Uživatel Provozovateli bezplatně souhlas (licenci) k užití takových
informací nebo materiálů, zejména k jejich kopírování, reprodukování, modifikaci či vytváření
odvozených děl; Provozovatel může volně použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy,
které mu budou Uživatelem zaslány, pro jakýkoliv účel bez omezení.
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Podmínky Věrnostního programu
Toto jsou podmínky, které platí pro členství Uživatele ve Věrnostním programu zveřejněném na
www.baliky.cz společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051, DIČ:
CZ 63077051 (dále jen „Provozovatel“). Věrnostní program umožňuje získávat od Provozovatele tzv.
Geis body za každý balík doručený Uživateli Provozovatelem a za vyplnění bonusových (nepovinných)
údajů v registračním profilu Uživatele.
Věrnostní program je podporován Provozovatelem a mohou se jej zúčastnit všechny fyzické osoby,
které řádně dokončí proces registrace na www.baliky.cz.
Programu se mohou účastnit pouze Uživatelé využívající služeb balíkové přepravy Provozovatele s
bydlištěm v České republice a starší 18 let. Členství Uživatele ve Věrnostním programu bude zahájeno
okamžikem aktivace profilu na www.baliky.cz. Věrnostní program provozuje Provozovatel - společnost
Geis Parcel CZ s.r.o.
Členství v programu závisí zcela na uvážení Provozovatele, a proto si vyhrazuje právo odmítnout
jakékoliv profily Uživatelů.
Věrnostní program probíhá ve čtyřech obdobích kalendářního roku. První období začíná každého 21.12.
včetně a končí 20.3 následujícího roku. Druhé, třetí a čtvrté období začíná každého 21.3. resp. 21.6. a
21.9. včetně a končí 20.6. resp. 20.9. a 20.12. téhož roku.
Na konci každého období budou odměněni Uživatelé s nejvyšším počtem bodů.
Body budou přidělovány podle následujícího klíče: Registrovaný uživatel www.baliky.cz ve svém profilu
zadá číslo balíku, který mu byl doručen Provozovatelem. Za každý, jednotlivý, doručený balík získá
Uživatel 20 bodů. Za vyplnění všech údajů ve svém registračním profilu může Uživatel získat dalších 70
bodů. Jednotlivé body se načítají do celkového součtu. Každý bod má platnost do konce aktuálního
období Věrnostního programu, v němž byl získán.
Získané body nejsou převoditelné do dalších období ani v případě, že Uživatel v aktuálním období
nebude odměněn.
Body není možné získat za žádnou jinou činnost Provozovatele ani mimo Věrnostní program vyhlášený
na stránkách www.baliky.cz.
Provozovatel si vyhrazuje právo podle aktuální situace změnit dostupné Geis body a klíč k jejich
přidělování, nebo nabídku Geis bodů úplně zrušit. Veškeré změny budou oznámeny na stránkách
www.baliky.cz nebo o nich budou Uživatelé informování ve sdělení o získaných odměnách, nebo budou
oznámeny písemně či prostřednictvím externí komunikace (např. v inzerátech v celostátním tisku).
Geis body nemohou být směněny za peníze, za dárkové poukázky nebo za bonusové kupony. Body
nemohou být převáděny z jedné osoby na druhou, pokud o této výjimce konkrétně neinformuje anebo
tuto možnost neschválí Provozovatel.
Body budou přidělovány pouze na základě řádně dokončené registrace Uživatele.
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Odměny na konci každého období Věrnostního programu budou stanoveny na základě rozhodnutí
Provozovatele. Počet odměněných Uživatelů na konci každého období Věrnostního programu bude
stanoven na základě rozhodnutí Provozovatele.
Doručení odměn Uživatelům zajistí Provozovatel po ukončení daného období Věrnostního programu.
Provozovatel se zavazuje doručit odměny pouze na území České republiky.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a změnit či zrušit Věrnostní program. Bude tak učiněno
prostřednictvím oznámení Registrovaným uživatelům, a to ve lhůtě sedmi dnů od odeslání oznámení.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či upravit podmínky Věrnostního programu. Všechny změny
budou oznámeny na stránkách www.baliky.cz nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.
Provozovatel si vyhrazuje právo přijmout jakákoliv vhodná opatření, pokud Registrovaný Uživatel poruší
Pravidla nebo Podmínky věrnostního programu.

Závěr

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.baliky.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá
povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.
Ustanovení těchto Pravidel, která se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelnými, budou považována
za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.
Provozovatel si vyhrazuje oprávnění tato Pravidla kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění.
Změnu Pravidel oznámí Provozovatel vyvěšením nového znění Pravidel na stránkách. Změna Pravidel
je platná a účinná dnem zveřejnění změny, nebude-li uvedeno jinak. Bude-li Uživatel dále užívat stránky
Provozovatele, považuje se taková skutečnost za souhlas se změnou Pravidel.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost stránek www.baliky.cz, za obsah, který
vložila třetí strana nebo je odkazem na jiné webové stránky. Provozovatel rovněž upozorňuje Uživatele,
že stránky nemusí být pravidelně kontrolovány a aktualizovány, a proto vylučuje svou odpovědnost za
bezvýhradnou aktuálnost obsahu stránek. Uživatelé jsou povinni ověřit si přesnost a úplnost informací
ohledně služeb či produktů popsaných na stránkách dříve, než učiní svá obchodní rozhodnutí.
Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost stránek www.baliky.cz ani za jakoukoliv škodu, která
by mohla vzniknout v souvislosti s užitím těchto stránek.
Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 21. 12. 2017.

PARCEL SERVICE

WWW.BALIKY.CZ
Geis Parcel CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Česká republika

E-mail: info@geisparcel.cz
Internet: www.baliky.cz
IČO: 63077051
DIČ: CZ63077051

Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Č.ú.: 1205458001/2700 (CZK)
CZK IBAN:
CZ96 2700 0000 0012 0545 8001
Č.ú.: 1002340505/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ68 2700 0000 0010 0234 0505
SWIFT: BACXCZPP

Společnost zapsána v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 9503.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.

