
PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO KLUBU ECOPRODUKŤÁKOV 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
Vernostný klub ECOPRODUKŤÁKOV (ďalej len "ECO klub" alebo "klub") je vernostný 
program pre zákazníkov spoločnosti DTshops s.r.o., so sídlom Brno, Olomoucká 797/80, 618 
00, Česká republika, IČ: 29264740. Tento vernostný program je zameraný na poskytovanie 
výhod pre zákazníkov spoločnosti DTshops s.r.o. prostredníctvom e-shopu 
www.ECOprodukty.sk. Zákazníci sa stávajú členmi ECO klubu na základe svojej slobodnej 
vôle, ktorú vyjadrujú svoju registráciou do vernostné klubu ECOPRODUKŤÁKOV. 
 
 
II. VZNIK ČLENSTVO V ECO KLUBE 

Členom ECO klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou 
adresou v Českej alebo Slovenskéj republike. Členom ECO klubu sa nemôže stať právnická 
osoba. Členstvo je bezplatné. Registráciou do ECO klubu osoba vyslovuje svoj súhlas s 
Pravidlami ECO klubu. 
Registrácia do vernostného klubu ECOPRODUKŤÁKOV sa vykonáva on-line na e-shope 
www.ECOprodukty.sk. Pri registrácii svojho účtu zaškrtnite možnosť „Chcem byť súčasťou 
VERNOSTNÉHO KLUBU ECOPRODUKŤÁKOV". Pokiaľ už u nás registráciu máte, potom v 
nastaveniach svojho účtu zaškrtnite možnosť „Chcem byť súčasťou VERNOSTNÉHO 
KLUBU ECOPRODUKŤÁKOV". Aby ste mohli využívať výhody vernostného Klubu 
ECOPRODUKŤÁKOV, je nutné sa pri každom nákupe prihlásiť. Člen ECO klubu je povinný 
svoje údaje aktualizovať bez zbytočného odkladu po ich zmene, je povinný pri registrácii do 
ECO klubu a pri aktualizácii údajov uvádzať pravdivé údaje. Členstvo v ECO klube je 
neprenosné. 
 

III. VÝHODY ECO KLUBU 
 
Aktuálny zoznam výhod pre členov klubu ECOPRODUKŤÁKOV je uvedený na tejto adrese: 
https://www.ecoprodukty.sk/eco-klub. Spoločnosť DTshops s.r.o. si vyhradzuje právo 
jednostranne tieto výhody a podmienky ECO klubu aktualizovať či inak meniť, bez toho, aby 
mala povinnosť takúto zmenu členovi priamo oznamovať. 
 
 
IV. ZÁNIK ČLENSTVA V ECO KLUBE 

Členstvo v ECO klube zaniká z týchto dôvodov: 
 
• na žiadosť člena klubu 
• člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii alebo pri zmene údajov 
• člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje alebo sa dopustil iného jednania v 
rozpore s Pravidlami ECO klubu 
• člen klubu odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 
• z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä smrťou člena 
klubu 

Pri zániku členstva zaniká tiež nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých 
výhod či odmien v súvislosti s členstvom v ECO klubu. 
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V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Záujemca o členstvo v ECO klube svojím členstvom v ECO klube udeľuje súhlas so 
zaradením všetkých jeho osobných údajov uvedených v registrácii (najmä v rozsahu 
pohlavia, meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), (ďalej 
len "osobné údaje ") do databázy správcu (ďalej tiež ako" správca "), tj. spoločnosti DTshops 
s.r.o., so sídlom Brno, Olomoucká 797/80, 618 00, Česká republika, IČ: 29264740., a s ich 
spracovaním, a to aj prostredníctvom správcom poverených spracovateľov, ktorých aktuálny 
zoznam je uvedený v rámci dokumente "Ochrana osobných údajov", dostupnom na 
www.ECOprodukty.sk. 
 
Osobné údaje budú spracované za účelom realizácie účasti v ECO klubu, s tým, že v rámci 
ECO klubu sú okrem iného poskytované výhody a zasielaná obchodné oznámenia. 
Podmienkou ECO klubu je Váš súhlas, že od nás dostanete e-mailom (maximálne 2x do 
mesiaca) niekoľko zaujímavých noviniek, tipov a špeciálne zliav zo sveta ECOproduktov pre 
zelenú domácnosť a zdravý, udržateľný životný štýl. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť, avšak 
nárok na výhody vernostného ECO klubu týmto zanikajú. 
Súhlas sa poskytuje na dobu trvania členstva v ECO klubu. Súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať. Vzhľadom na to, že bez možnosti spracovania osobných údajov je nemožno 
realizovať členstvo v ECO klube, odvolaním súhlasu členstvo v ECO klube zaniká. 
Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov vrátane práv a povinností dotknutej osoby 
sú uvedené v dokumente "Ochrana osobných údajov", dostupnom na www.ECOprodukty.sk. 
 
 
 
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Spoločnosť DTshops s.r.o. je oprávnená pre reklamné a marketingové účely zaobstarať a 
zverejniť či inak použiť obrazové záznamy výhercov súťaží usporiadaných v rámci ECO 
klubu, ako aj ich meno, priezvisko a obec, a to bez finančných náhrad. Súhlas s uvedeným 
postupom člen klubu udeľuje registráciou do ECO klubu. Všetky odmeny v rámci ECO klube 
nie sú právne vymožiteľné a nie je na ne poskytovaná žiadna záručná doba. V prípade, že 
dôjde k vyčerpaniu zásob darčekov, si spoločnosť DTshops s.r.o. vyhradzuje právo daný 
darček nahradiť iným darčekom. Spoločnosť DTshops s.r.o. nie je zodpovedná za 
nedoručenie darčeka iným subjektom. Darčeky nie je možné vymeniť za finančný obnos a 
členovi ECO klubu nevzniká na konkrétny darček právny nárok. Spoločnosť DTshops s.r.o. si 
vyhradzuje právo zmeniť či upraviť Pravidlá ECO klubu. Členovia klubu budú o týchto 
zmenách informovaní na e-shope www.ECOprodukty.sk. 
Spoločnosť DTshops s.r.o. pripravila vernostný program ECO klub s dlhodobým zámerom, 
napriek tomu si vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť alebo ukončiť činnosť ECO klubu a to 
bez udania dôvodu. Tieto Pravidlá ECO klubu vydala spoločnosť DTshops s.r.o. ako záväzný 
predpis pre prevádzkovanie ECO klubu v Slovenskej republike. 

Tieto Pravidlá ECO klubu sú platné od 1. 11. 2019. 
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