
Benefit Klub Brumlovka 
Podmínky členství 

1. Podmínky vzniku členství

1.1.  Členem Benefit Klubu Brumlovka (dále jen člen klubu) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která 
má trvalý pobyt či je vlastníkem nemovitosti na území vytyčeném v mapě, jež se nachází v příloze, po předání 
vyplněné a podepsané přihlášky člena klubu. 

Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí člen klubu s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi 
seznámil. Po platném zaregistrování může člen klubu začít využívat klubovou kartu a využívat výhody členství. 

Společnost BB C - SERVICES, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČO: 270 80 
951 (dále jen BB C - SERVICES) si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poskytnout členství i fyzickým 
osobám, které nesplňují uvedené podmínky.

1.2.  Karta je vystavena na jméno člena klubu, je nepřenosná a zůstává majetkem společnosti BB C - SERVICES. 
Na každého člena klubu je vystavena pouze jedna karta. Na vyřízení karty členství si společnost vyhrazuje až 
5 pracovních dní.

1.3.  Karta nabývá platnosti a člen klubu může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v klubu okamžikem 
jejího vystavení ze strany společnosti BB C - SERVICES. Členství vzniká vždy na dobu jednoho kalendářního 
roku s možností prodloužení. Prodloužení členství je možné na žádost člena klubu po vzájemné dohodě  
s BB C - SERVICES. Nárok na jakékoliv níže uvedené benefity končí okamžikem uplynutí doby platnosti klubové 
karty, převodem vlastnického práva k nemovitosti ve vytyčeném území na třetí osobu či změnou trvalého 
bydliště mimo vytyčené území.

2. Benefity členství

Benefity členství se týkají zejména Balance Clubu Brumlovka, parkování a stravování v lokalitě Brumlovka, 
rozsah a bližší informace jsou poskytovány členům po podání žádosti a splnění podmínek členství či na  
https://www.brumlovka.cz/cz/o-nas/benefit-klub-brumlovka.

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kratochvílová 
e-mail: benefitklub@brumlovka.cz 
tel.: +420 221 582 111

(Po-Čt 9-17 hod., Pá 9-15 hod.).



Ukončení členství

2.1.  Člen klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením karty osobně nebo doporučeným dopisem na adresu 
BB C - SERVICES. K zániku členství v klubu dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena, nebo doručena 
poštou na shora uvedenou adresu, uplynutím doby trvání platnosti karty a taktéž pozbytím podmínek 
uvedených v čl. 1.1.

2.2.  V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti 
BB C - SERVICES, kde bude karta zablokována. Požádá-li o to, je mu vystavena karta nová za poplatek 100 Kč.

2.3.  Člen klubu se zavazuje informovat společnost BB C - SERVICES o změně údajů vyplněných v přihlášce.

3. Závěrečná ustanovení

3.1.  Člen klubu podpisem přihlášky uděluje společnosti BB C - SERVICES po dobu trvání svého členství  
v klubu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících s členstvím 
v klubu pro interní účely společnosti BB C - SERVICES, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. Udělení souhlasu je dobrovolné, je však podmínkou pro členství v klubu.

Tento souhlas může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v klubu. Po dobu členství v klubu má 
člen klubu právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení zejména § 12 zákona o ochraně osobních 
údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená zejména v ustanovení § 21 zákona  
o ochraně osobních údajů

(tj. právo žádat společnost BB C - SERVICES o vysvětlení, právo žádat společnost BB C - SERVICES o odstranění 
závadného stavu, právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).

3.2.  BB C - SERVICES si vyhrazuje právo fungování výše uvedeného klubu kdykoliv bez náhrady ukončit.  
Společnost BB C - SERVICES je oprávněna kdykoli změnit tyto podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny 
účinné okamžikem jejich zveřejnění na https://www.brumlovka.cz/cz/o-nas/benefit-klub-brumlovka. Poté, 
co nové podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití 
karty.

3.3.  Aktuální znění podmínek členství v klubu je dostupné na https://www.brumlovka.cz/cz/o-nas/benefit-
klub-brumlovka nebo na vyžádání u společnosti BB C - SERVICES.

Podmínky členství platné od 1. 3. 2022


