m½FQUV o X[F½PÉkart[ Hornbach ProfiCard
Údaje o firmě:

Smlouva o užívání karty Proficard
Údaje zájemce o Hornbach ProfiCard

Bankovní spojení

Název firmy:

(jméno, vč. nezbytných dodatků jako např. pobočka, franšíza, příslušnost ke koncernu)

Bankovní ústav:

❏ právnícká osoba ❏ instituce
Takto má být zobrazeno obchodní jméno firmy na kartě:

/

DIČ:

Sídlo firmy:
PSČ:

kód banky

Zúčtovací období je uplynulý kalendářní měsíc.
Jsem povinen/a poskytnout bance na požádání všechny informace a podklady, které jsou potřebné
pro plnění jejích povinností podle zákona o boji proti praní špinavých peněz. Pokud dojde
u informací či pokladů ke změně, bance tuto skutečnost neprodleně sdělím.

Obor*:
IČO:

Číslo účtu:

Podpisy

Místo:

Svým podpisem beru na vědomí, že HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Chlumecká 2398, PSČ 19300 („HORNBACH“), jakožto správce, je oprávněn zpracovávat mnou poskytnuté osobní údaje pro
uzavření Smlouvy o užívání karty Proficard („Smlouva“) a pro účely plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů v souladu s 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Země:
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
* nepovinné údaje

Adresa pro fakturaci

(jen pokud je odlišná od výše zmíněného sídla firmy)

Kontaktní osoba:

Podpisem žádosti zájemcem o vydání karty, držitele hlavní karty a pověřeným pracovníkem HORNBACH BAUMARKT CS,
spol. s r.o. dochází mezi stranami k uzavření smlouvy o vydání karty Proficard. Podrobná úprava smluvních práv a
povinností mezi účastníky smlouvy v souvislosti s vydáním a užíváním karty Proficard je upravena ve Všeobecných
podmínkách společnosti HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r.o. pro vydávání a používáni karet Proficard („Podmínky“)
na rubové straně, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zájemce o vydání karty Proficard, držitel hlavní karty a
držitel dodatkové karty prohlašují, že se se zněním shora uvedených Podmínek seznámili, souhlasí s nimi a zavazují se je
dodržovat a znají následující důležitá ujednání, která jsou obsaženy v Podmínkách, a výslovně tato ujednání přijímají.

Ulice, číslo domu:
PSČ:

Místo:
Místo/Datum, podpis statutárního zastupce 1

Země:
Telefon*:
E-mail:

Místo/Datum, podpis statutárního zastupce 2

* nepovinné údaje

Informace o statutárním zástupci 1
❏ Pan   ❏ Paní

Titul:

Místo/Datum podpis držitele hlavní karty

Příjmení:
Jméno:

Ověření držitele hlavní karty

Datum narození: D D M M R R R R
Ulice, číslo domu:
PSČ:

Č. O.P. / Č. pasu:

Místo:

Datum vydání:

Země:

Informace o statutárním zástupci 2
❏ Pan   ❏ Paní

D D MM R R R R

❏ zasílání letáků
Předloženy následující identifikační doklady:
❏ živnostenský list ❏ osvědčení cechu ❏ úřední razítko

Titul:

❏ výpis z obchodního restříku

Příjmení:
Jméno:

Převzetí karty

Datum narození: D D M M R R R R
Kartu převzal:

Ulice, číslo domu:
PSČ:

Číslo O.P.:

Místo:

Dne:

Země:

Osobní údaje držitele hlavní karty
❏ Pan   ❏ Paní

D D MM R R R R

Podpis:

Titul:

Příjmení:
Jméno:
Datum narození: D D M M R R R R

Datum/Podpis pracovníka HORNBACH-Baumarkt CS

Takto má být moje jméno zobrazeno na kartě:

❏ zplnomocněný zástupce ❏ zaměstnanec

Datum vystavení hlavní karty:

D D MM R R R R

Schválený měsíční finanční rámec
Stanovení definitivní výše finančního rámce proběhne po ověření bonity ze strany
pojistitele.
Kč

D_CZ_9902766_PC_Antrag_0412.indd 1

Pro dodatečné karty kontaktujte Profi team Leitera
Prosíme nevyplňovat – pro interní účely
Č. marketu
Č.karty
Č. smlouvy

Č. zákazníka
6 0 0 3 8 8 0 5

9902766 11/09

Vztah k výše uvedenému podniku: (nepovinný údaj) ❏ vlastník
❏ jednatel

6.4.12 13:08

Všeobecné podmínky společnosti HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r.o.
IČ: 47117559, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193
00 (dále též jen „Hornbach“)pro vydávání a používání karet Proficard
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné podmínky pro vydávání a používání karet Proficard (dále
jen „Podmínky“) upravují základní pravidla, která se uplatní v sou-vislosti s
vydáváním karet Proficard společností HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r.o.
jakož i práva a povinnosti v souvislosti s užíváním těchto karet.
1.2 Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o užívání karty Proficard.
Ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními Podmínek.
2. Smlouva o užívání karty Proficard
2.1 HORNBACH Proficard (dále též jen „karta“) může být vydána podnikatelům
– právnickým osobám se sídlem na území České republiky nebo fyzickým
osobám s místem podnikání na území České republiky (dále též jen
„Zákazník“) za účelem použití při bezhotovostních nákupech zboží nebo při
čerpání zákaznických slev a výhod v provozovnách Hornbachu v rámci jejich
podnikatelské činnosti .
2.2 Karta může být vydána pouze na základě písemné smlouvy uzavřené mezi
Hornbachem a Zákazníkem.
2.3 Zákazník je nejpozději při uzavření smlouvy povinen prokázat existenci
oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti na území České republiky, zejména předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či jiné evidence nebo
předložením jiného dokladu o oprávnění k podnikání. Zákazníci – právnické
osoby – jsou povinni předložit i aktuální výpis z obchodního rejstříku. Bez
splnění této podmínky nemůže být ze strany Hornbachu smlouva uzavřena.
2.4 Na vydání karty není právní nárok. V případě kladného posouzení bonity
Zákazníka vystaví Hornbach Zákazníkovi nejpozději do 10 pracovních dnů od
uzavření smlouvy kartu umožňující pouze používání podle ustanovení čl. 3.1
(bezhotovostní nákup zboží) a 3.2 (čerpání zákaznických slev a výhod) těchto
Podmínek. V případě, že Zákazník v rámci posuzování bonity nevyhoví
interním hodnotícím kritériím Hornbachu, bude mu vydána v též lhůtě karta
umožňující používání podle čl. 3.2 těchto podmínek (čerpání zákaznických slev
a výhod).
2.5 Karta může být Zákazníkovi vystavena jakožto hlavní karta určená pro
Zákazníka (podnikatele – fyzickou osobu), nebo pro statutární orgán nebo
člena statutárního orgánu Zákazníka - právnické osoby (dále též jen „Majitel
karty) nebo jako Dodatková karta určená pro zaměstnance Zákazníka (dále též
jen „Držitel karty“)
2.6 V případě vydání karty bude Majitel karty nebo Držitel karty vyzván k
převzetí karty ve vybrané provozovně Hornbachu.
2.7 Při předání karty bude mezi Hornbachem na straně jedné a Majitelem
karty nebo Držitelem karty na straně druhé sepsán protokol o převzetí karty.
2.8 Podmínkou vydání karty a jejího předání ze strany Hornbachu je, že
Hornbachu bude písemně prokázáno zřízení inkasa k bankovnímu účtu
Zákazníka vedenému u banky se sídlem na území České republiky nebo u
pobočky zahraniční banky umístěné na území České republiky. Bez doložení
inkasa je Hornbach oprávněn kartu nevydat a je oprávněn smlouvu s okamžitou
účinností vypovědět.
2.9 Při předání karty bude Majiteli karty nebo Držiteli karty předán PIN ke
kartě.
3. Používání karty
3.1 Majitel nebo Držitel karty je oprávněn používat kartu k bezhotovostnímu
nákupu zboží v provozovnách společnosti HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r.o.
na území České republiky v rámci podnikatelské činnosti Zákazníka nebo v
souvislosti s ní.
3.2 Karta dále opravňuje k čerpání zvláštních zákaznických výhod a slev z
nabídky Hornbachu a to zejména:
a) využívání poradenských služeb,
b) slevy na dopravu zakoupeného zboží z aktuálně platných ceníkových cen,
c) výhodnější cenové podmínky zapůjčení dodávky na odvoz zakoupeného
zboží, bez nutnosti poskytnutí kauce,
d) objektové, objemové a individuální slevy na vybrané druhy zboží,
e) sjednání přímé dodávky zboží od výrobce za výhodnější ceny,f) paletového
odběru zboží za výhodnější ceny,
g) vrácení skladového zboží do 12. týdnů od zakoupení,
h) příprava zboží k odběru na základě předchozí objednávky,
ch) odběr zboží na objednávku bez nutnosti skládat zálohu,
i) zapůjčení přívěsného vozíku zdarma bez nutnosti složení kauce,
j) zapůjčení velkoformátové řezačky na dlažbu zdarma a bez kauce,
k) sleva při zakoupení snídaně v bistru v prostorách provozovny Hornbachu.
Strany sjednávají, že aktuální rozsah zákaznických výhod a služeb, k jejichž
čerpání karta opravňuje, je Hornbach oprávněn průběžně měnit a zejména
rozšiřovat.
3.3 Majitel karty a Držitel karty jsou povinni užívat kartu výlučně v souladu s
právními předpisy, Smlouvou a těmito Podmínkami a jsou povinni zdržet se
jednání, která by byla v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého
obchodního styku.
3.4 Majitel karty a držitel karty jsou oprávněni provádět při nákupu zboží s
kartou transakce do aktuální výše stanoveného limitu karty. Limit je hodnota
určující objem a počet transakcí v průběhu kalendářního měsíce. Karta může
být používána jak k úhradě celé kupní ceny za zboží zakoupené v Hornbachu,
tak i k úhradě jen části kupní ceny, vždy však max. do výše limitu karty.
3.5 Majitel karty i držitel karty berou na vědomí, že karta není určena k použití
pro nákup zboží nebo pro čerpání zákaznických slev a výhod mimo rámec
podnikatelské činnosti Zákazníka. Strany sjednávají, že po užití karty
Majitelem karty či Držitelem karty při nákupu zboží nebo čerpání zákaznických slev a výhod se považuje za projev vůle potvrzující, že právní úkon je
činěn v rámci podnikatelské činnosti Zákazníka s tím, že práva a povinnosti
založená nákupem zboží jakož i právní vztahy související s čerpáním
zákaznických slev a výhod se v plném rozsahu řídí obchodním zákoníkem.
3.6 Majitel karty a Držitel karty jsou při nákupu zboží za použití karty nebo při
čerpání zákaznických slev a výhod povinni předložit kartu na pokladně
provozovny Hornbachu a dále autorizovat nákup zboží nebo čerpání
zákaznických slev a výhod pomocí autorizačního kódu PIN na klávesnici
platebního terminálu. Při první platbě bude Majitel karty nebo Držitel karty
vyzván ke změně PIN. Majitel karty nebo Držitel karty je povinen změnit PIN na
jiné číslo odlišné od původního PIN sděleného při vydání karty.
3.7 Zákazník, Majitel karty a Držitel karty berou na vědomí, že karta je
vlastnictvím Hornbachu, je nepřenosná a Majitel karty a Držitel karty nejsou
oprávněni přenechat její užívání třetí osobě, umožnit třetí osobě její použití k
nákupu zboží v Hornbachu ani sdělovat autorizační údaje umožňující provedení
transakce. Zákazník odpovídá Hornbachu za veškeré škody a újmy, které by
mu vznikly v důsledku porušení těchto povinností.
3.8 Sjednává se, že Hornbach je oprávněn v zájmu zamezení zneužití karty a
kontroly dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy požádat Majitele karty
nebo Držitele karty resp. osobu předkládající kartu k prokázání totožnosti.
Majitel karty a Držitel karty se zavazují této výzvě na místě vyhovět, sdělit
požadované identifikační údaje a předložit společně s kartou platný průkaz
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz
apod.). V případě nevyhovění výzvě či nemožnosti prokázání totožnosti je
Hornbach oprávněn kartu zadržet a zablokovat a dále odmítnout uzavřít kupní
smlouvy bez úhrady kupní ceny zboží v hotovosti příp. odmítnout poskytnutí
zákaznické výhody či slevy. Totéž platí v případě, kdy bude při předložení karty
opakovaně zadán chybný PIN.
3.9 Hornbach nezkoumá oprávněnost transakcí provedených kartou resp. s
jejím použitím. Zákazník, Majitel karty a Držitel karty odpovídají v plném
rozsahu společně a nerozdílně za to, že karta nebude použita v rozporu s
právními předpisy nebo v rozporu s Podmínkami.
3.10 Zákazník, Majitel karty a Držitel karty berou na vědomí, že provedení
transakce či poskytnutí zákaznické slevy a výhody může být Hornbachem
odmítnuto v případě, kdy na straně Zákazníka existuje prodlení s úhradou
peněžitých závazků vůči bance, jakož i v případě, kdy došlo nebo v důsledku
dalšího použití karty by došlo k překročení limitu karty. Hornbach je oprávněn
v těchto případech kartu zadržet a zablokovat.
3.11 Na základě žádosti Zákazníka karty může Hornbach změnit limit karty. Na
změnu limitu karty není právní nárok. Podmínkou pro změnu limitu je
předchozí doložení inkasa s limitem dostatečným pro úhradu závazků po
změně limitu karty. Zvýšení limitu nebude provedeno v případě, pokud je
Zákazník s prodlením s úhradou svých závazků vůči Hornbachu.

4. Ochrana karty a PIN
4.1 Zákazník, Majitel karty a Držitel karty jsou povinni chránit kartu před
poškozením, ztrátou a odcizením a počínat si tak, aby nemohlo dojít k jejímu
zneužití nebo použití v rozporu se Smlouvou a Podmínkami.
4.2 Majitel Karty a Držitel karty jsou zejména povinni uchovávat kartu na
bezpečném místě odděleně od svých osobních dokladů.
4.3 Autorizační kód PIN nesmí být poznamenán na kartě, uchováván současně
s kartou na jednom místě a nesmí být sdělován ani jinak zpřístupněn třetím
osobám (včetně osob blízkých).
4.4 Při zadávání PIN je Majitel a Držitel karty povinen počínat si tak, aby PIN
zůstal utajen a nemohlo dojít k případnému zneužití karty.
4.5 Majitel karty a Držitel karty nesmí pro PIN použít část čísla karty, čtyři
stejná čísla, čísla jdoucí bezprostředně po sobě, datum narození (včetně osob
blízkých) ani jiné číselné údaje, které by bylo možné snadno zjistit, zejména s
ohledem na osobní poměry či údaje Zákazníka Majitele karty nebo Držitele
karty.
4.6 V případě ztráty či odcizení karty je Zákazník povinen ohlásit tuto
skutečnost neprodleně Hornbachu a to oznámením na telefonické lince
oddělení Profiservisu (tel. číslo marketu s posledním trojčíslím 982). Na
základě oznámení provede Hornbach blokaci karty. Zákazník a Držitel karty
odpovídají společně a nerozdílně Hornbachu za veškeré škody, které vzniknou
v důsledku neohlášení nebo pozdního ohlášení shora uvedených skutečností,
zejména pak v důsledku zneužití karty do doby ohlášení ztráty nebo odcizení
karty.
4.7 V případě ztráty či odcizení karty bude Majiteli karty nebo Držiteli karty
vydána nová karta. Hornbach je oprávněn požadovat po Zákazníkovi náhradu
nákladů spojených s vydáním karty. V případě opakované ztráty či odcizení
karty je Hornbach oprávněn vydání nové karty odmítnout a vypovědět Smlouvu.
4.8 Majitel karty a Držitel karty jsou kdykoliv oprávněni změnit si PIN na
terminálech v provozovnách Hornbachu. V případě změny PIN jsou Majitel
karty a Držitel karty dodržovat ustanovení těchto podmínek, zejména
povinnosti podle ustanovení čl. 4.4, 4.5 a 4.6 Podmínek.
4.9 V případě ztráty či zapomenutí PIN je Zákazník oprávněn požádat
Hornbach o změnu PIN. Hornbach je oprávněn požadovat po Majiteli karty či
Držiteli karty prokázání jeho totožnosti a tito jsou povinni svou totožnost
prokázat. Na základě žádosti a po prokázání totožnosti provede Hornbach
reset stávajícího PIN a Majitel karty nebo Držitel karty si budou moci zadat
nový PIN. Za provedení resetu PIN je Hornbach oprávněn požadovat
manipulační poplatek.
5. Splácení závazku z Karty
5.1 Po skončení každého zúčtovacího období (kalendářní měsíc) bude
Zákazníkovi zaslán přehled transakcí realizovaných kartou (včetně všech
Dodatkových karet) a to prostřednictvím emailu na emailovou adresu
uvedenou v Žádosti. Přehled transakcí bude obsahovat:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení zákazníka,
b) sídlo Zákazníka nebo místo podnikání,
c) identifikační číslo zákazníka,
d) data a místa transakcí provedených s realizovaných kartou během
zúčtovacího období,
e) PAN karty,
f) celkovou částku transakcí s údajem o počátečním a konečném zůstatku,
g) částku určenou k inkasu,
h) údaj o variabilním a konstantním symbolu platby
5.2 Zákazník je povinen uhradit peněžité závazky z obchodů s použitím karet
nejpozději do 5. (pátého) dne měsíce následujícího po skončení zúčtovacího
období a to prostřednictvím inkasa nebo z bankovního účtu. Zákazník je
povinen zajistit, aby na účtu určeném k úhradě závazků vůči Hornbachu byl ke
dni provedení inkasa dostatečný zůstatek umožňující provedení platby a dále
počínat si tak, aby provedení platby nebylo z jakéhokoliv důvodu znemožněno
(např. v důsledku exekuce či výkonu rozhodnutí).
5.3 V případě nemožnosti provedení inkasa podle předchozího odstavce je
Zákazník povinen zajistit úhradu dlužné částky ve shora uvedené lhůtě jiným
způsobem, např. bezhotovostním převodem či hotovostním vkladem na účet
Hornbachu.
5.4 V případě včasného neuhrazení dlužné částky zašle Hornbach Majiteli karty
upomínku ve formě emailové zprávy na emailovou adresu uvedenou v Žádosti.
V případě neprovedení platby do 20. (dvacátého) dne měsíce následujícího po
skončení zúčtovacího období je Hornbach oprávněn zablokovat veškeré karty
vydané Zákazníkovi (včetně všech Dodatkových karet) a vypovědět Smlouvu s
okamžitou účinností.
5.5 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků vůči Hornbachu je
Zákazník povinen hradit Hornbachu úrok z prodlení ve výši určené právními
předpisy.
5.6 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků vůči Hornbachu v délce
přesahující 15 dnů, je Zákazník povinen hradit Hornbachu počínaje 16. dnem
prodlení též smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý započatý
den prodlení. Nárok na smluvní pokutu se započítává na náhradu škody.
Hornbach je však oprávněn domáhat se případné náhrady škody i v rozsahu
přesahujícím částku smluvní pokuty.
6. Reklamace
6.1 Zákazník je v případě nesouhlasu s přehledem transakcí podle čl. 5.1
Podmínek oprávněn a povinen reklamovat vady v přehledu transakcí.
Reklamace musí být provedena písemně a musí být Hornbachu doručena
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení přehledu transakcí. Zákazník
je oprávněn reklamovat vady přehledu karty jakož i všech Dodatkových karet
vydaných s jeho souhlasem Držitelům karet.
6.2 Strany sjednávají nevyvratitelnou domněnku souhlasu Zákazníka s
přehledem transakcí, nebude-li písemná reklamace doručena Hornbachu ve
lhůtě uvedené v ustanovení 6.1. Uplynutím lhůty se závazky uvedené v přehledu
transakcí považují za uznané co do důvodu a výše.
6.3 Reklamace musí obsahovat přinejmenším datum transakce, rekla-movanou
částku a karty, které se reklamace týká.. K reklamaci musí být současně
přiloženy dokumenty a podklady osvědčující pravdivost skutečností uvedených
v reklamaci.
6.4 Zákazník příp. Majitel karty a Držitel karty jsou povinni vyhovět výzvě
Hornbach k předložení dalších dokumentů vztahujících se k reklamaci a
tvrzením v ní obsažených a to ve stanovené lhůtě. Nebudou-li doklady včas
předloženy, je Hornbach oprávněn reklamační řízení zastavit. Hornbach v
tomto případě nenese odpovědnost za případnou škodu.
6.5 Podání reklamace nemá vliv na povinnosti k úhradě závazků Zákazníka
realizovaných s použitím karet. V případě vyhovění reklamace bude příslušná
částka následně vrácena na účet Zákazníka a to nejpozději do 15 (patnácti)
dnů od vyřízení reklamace.
7. Povinnosti zákazníka
7.1 Zákazník se kromě jiných povinností obsažených v těchto Podmínkách
zavazuje dodržovat následující povinnosti:
a) sdělovat Hornbachu bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů
uvedených v Žádosti, zejména kontaktních údajů,
b) v případě změny bankovního účtu určeného k úhradě závazků vzniklých při
používání karty sdělit Hornbachu bez zbytečného odkladu písemně nové
bankovní spojení, zřídit k tomuto účtu inkasu k úhradě závazků vůči Hornbachu
a existenci inkasa doložit Hornbachu,
8. Zvláštní ustanovení o Dodatkových kartách
8.1 Zákazník může požádat o vydání jedné či více karet pro třetí osoby (dále
jen „Dodatková karta“). Držitelem Dodatkové karty může být pouze osoba,
která je v pracovněprávním vztahu k Zákazníkovi (dále jen „Držitel karty“).
Žádost o vydání Dodatkové karty může být podána pouze Zákazníkem.
8.2 K vydání každé Dodatkové karty musí být uzavřena samostatná smlouva.
8.3 Držitel karty je oprávněn používat kartu k bezhotovostnímu nákupu zboží v
provozovnách společnosti HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r.o. na území
České republiky nebo k čerpání zákaznických slev a výhod a to výlučně v
rámci podnikatelské činnosti Zákazníka nebo v souvislosti s ní. Výslovně se
stanoví, že karta není určena k nákupu zboží či čerpání zákaznických slev a
výhod pro soukromou potřebu Držitele karty.
8.4 Podpisem žádosti o vydání Dodatkové karty uděluje Zákazník Držiteli karty
zmocnění k provádění nákupu zboží v provozovnách Hornbachu jménem
Zákazníka a na jeho účet.
8.5 Opětovné vystavení Dodatkové karty v případě ztráty či odcizení je možné
pouze se souhlasem Zákazníka.

8.6 Změna limitu Dodatkové karty je možná pouze na základě žádosti
Zákazníka nebo s jeho písemným souhlasem.
9. Porušení smluvního vztahu
9.1. Za porušení smluvního vztahu se považují následující skutečnosti:
a) prokázala se nepravdivost nebo neúplnost některého z prohlášení
Zákazníka, Majitele karty nebo Držitele karty v Žádosti, v souvislosti s
uzavíráním Smlouvy nebo v jiném dokumentu předaném Hornbachu v
souvislosti s uzavíráním smluvního vztahu ohledně vydání Proficard.
b) Zákazník je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Hornbachu, zejména
pak závazku k úhradě peněžité částky, nebo s plněním právní povinnosti
uložené právním předpisem,
c) Zákazník, Majitel karty nebo Držitel karty neoznámí Hornbachu bez
zbytečného odkladu změny údajů uvedených v Žádosti.
10. Ukončení smlouvy
10.1 Zákazník je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět a to i bez uvedení
důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena Hornbachu. Výpovědní
doba činí 1 (jeden) měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi. Vypovězení smlouvy nemá vliv na plnění smluvních závazků
vůči Hornbachu, zejména pak na úhradu kupní ceny za zakoupené zboží. Právo
na odstoupení od Smlouvy ze zákonných důvodů tím není dotčeno.
10.2 Hornbach karty je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět a to i bez
uvedení důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena Zákazníkovi.
Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a běží od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Právo na odstoupení od Smlouvy tím není
dotčeno.
10.3 Hornbach je dále oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, kdy nastalo
Porušení smluvního vztahu (viz. čl. 9.1) nebo v kterémkoliv z následujících
případů.
a) Zákazník je v úpadku nebo úpadek hrozí,
b) na majetek Zákazníka je vedeno insolvenční řízení,
c) na majetek Zákazníka je vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
d) po vydání karty nastalo podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace
Zákazníka, které by podle odůvodněného názoru Hornbachu mohlo ohrozit
plnění závazků Zákazníka vůči Hornbachu,
e) Majitel karty nebo Držitel karty zemře nebo je prohlášen za mrtvého, nebo
dojde k zániku podmínek vyžadovaných pro vydání karty (např. odvolání
Majitele karty z funkce statutárního orgánu Zákazníka, zánik
pracovněprávního vztahu Držitele Dodatkové karty k Zákazníkovi),
f) Majitel karty nebo Držitel karty je zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo je způsobilost k právním úkonům je omezena,
g) Majitel karty nebo Držitel karty je trestně stíhán nebo je po uzavření
Smlouvy pravomocně odsouzen pro trestný čin,
h) Zákazník ztratí způsobilost k provozování podnikatelské činnosti, zej-ména
pozbude příslušné živnostenské oprávnění nebo je mu uložen zákaz činnosti
vztahující se k jeho podnikání,
ch) Zákazník (právnická osoba) vstoupil do likvidace nebo bylo rozhodnuto o
jeho zrušení, i) Zákazník, Majitel karty nebo Držitel karty odvolají nebo omezí
svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při uzavření Smlouvy,
j) nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Hornbachu podstatný
nepříznivý vliv na schopnost Zákazníka plnit řádně a včas závazky vzniklé v
souvislosti s používáním karty, zejména pokud by setrvání Hornbachu mohlo
mít negativní vliv na právní postavení Hornbachu
11. Změna podmínek
11.1 Hornbach je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit. V případě změny
Podmínek je Hornbach povinen poskytnout Zákazníkovi a Držitelům karet
předem informaci o změně Podmínek a to písemně na adresu Zákazníka
(případně v rámci zaslání měsíčního vyúčtování) a/nebo zveřejněním oznámení
a nového znění Podmínek na internetové adrese www.hornbach.cz nejpozději
15 (patnáct) dnů před datem, ke kterému má změna Podmínek nabýt účinnosti.
11.2 Hornbach a Zákazník sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že Zákazník
návrh Hornbachu na změnu Podmínek sdělený formou podle předchozího
odstavce přijal a jak Majitel karty tak všichni Držitelé karet byli seznámeni s
jeho obsahem, jestliže Zákazník navrženou změnu nejpozději do data nabytí
účinnosti změny Podmínek písemně neodmítli. Právo Zákazníka vypovědět
Smlouvu tím není dotčeno.
12. Řešení sporů a rozhodné právo
12.1 Sjednává se, že veškeré spory mezi Hornbachem na straně jedné a
Zákazníkem na straně druhé vznikající ze Smlouvy o užívání Proficard a v
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou
Rozhodčího soudu.
12.2 Smlouva mezi Hornbachem a Zákazníkem, tyto všeobecné podmínky a
právní vztahy jimi založené se řídí právním řádem České republiky. Pro smluvní
vztah mezi Hornbachem na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé, se
sjednává působnost obchodního zákoníku.
12.3 Zákazník, Majitel karty a Držitel karty prohlašují, že s ohledem na
skutečnost, že karta je určena pro výlučné použití v souvislosti s podnikatelskou činností Zákazníka, se na Smlouvu, tyto Podmínky a právní vztah mezi
Hornbachem na straně jedné a Majitelem karty a Držitelem karty na straně
druhé nepoužijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících
podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů.
13. Ochrana osobních údajů
13.1 Hornbach, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje pro
účely uzavření smlouvy a k plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného
smluvního vztahu v souladu s 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 a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
13.2 Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně po dobu
trvání smluvního vztahu a poté jen po dobu nezbytně nutnou pro vypořádání z
tohoto vztahu, a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmu
správce, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu
delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje
po dobu delší v souvislosti s takovým konkrétním případem.
13.3 Hornbach může podrobnosti elektronického kontaktu využít ve smyslu § 7
odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních
sdělení týkajících se vlastních produktůči služeb. Podrobnosti elektronického
kontaktu lze dle předchozí věty využít pro zasílání obchodních sdělení, pokud
zákazník původně toto využití neodmítl.
13.4 Zákazník, Majitel karty a Držitel karty berou na vědomí, že Hornbach
může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění
své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Hornbach
je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv
Hornbachu.
13.5 Hornbach, jakožto správce je oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů je dostupný na
www.hornbach.cz či kdykoliv za dobu účinnosti Smlouvy bude na požádání
odběratele poskytnut.
13.6 Zákazník, Majitel karty a Držitel karty berou na vědomí, že mají právo (i)
na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo
nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní
údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,
anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování
osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a taktéž
právo (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno,
neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, Majitele karty a
Držitele karty, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
(vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
14. Závěrečná ustanovení
14.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

