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Změna podmínek Věrnostního programu Edenred  

účinná ke dni 23. 7. 2021 
 

Provozovatel programu mění podmínky programu v souladu s článkem V. písm. e) podmínek  
Věrnostního programu Edenred. 

 

 
I. Předmět a účel změny pravidel 

Provozovatel Edenred CZ s.r.o., IČO: 247 45 391, se sídlem Praha 

8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 

170804 (dále jen „Provozovatel“) v souladu s článkem V. písm. 

e. podmínek Věrnostního programu Edenred  rozhodl o jejich 

změně tak, jak je uvedeno dále.  

 

II. Změna pravidel soutěže 

 

1. Provozovatel mění článek II. písm. a., který nově zní 

následovně: 

 

Programu se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen 

„účastník“), která je plně svéprávná, může právně jednat  

a splňuje následující podmínky: 

- je držitelem, resp. uživatelem karty Ticket Restaurant Card, 

Edenred Benefits Card nebo Edenred Card od Provozovatele 

(dále jen „Karta“) a má na ní nabité prostředky;  

- uživatel Karty se do programu zaregistruje vyplněním sériového 

čísla své Karty a e-mailové adresy na stránce programu 

vernostniprogram.edenred.cz, čímž se zařadí do programu. 

Přihlášení prostřednictvím webové stránky se vztahuje na 

sériové číslo karty uvedené v registračním formuláři. Jakoukoliv 

další používanou Kartu je nutné zaregistrovat do programu 

samostatně uvedením jejího sériového čísla, aby bylo možné  

v rámci programu vyhodnocovat transakce učiněné touto 

kartou. E-mailová adresa poskytnutá při registraci na stránce 

programu musí být shodná s e-mailovou adresou, kterou má 

uživatel registrovanou v rámci aplikace Můj Edenred (na 

extranet.edenred.cz), anebo 

- uživatel Karty se do programu přihlásí prostřednictvím mobilní 

aplikace Edenred kliknutím na tlačítko “Přihlásit do programu”. 

Přihlášení prostřednictvím mobilní aplikace Edenred se vztahuje 

na všechny karty, registrované v této mobilní aplikaci  

v okamžiku přihlášení do programu. 

 

2. Provozovatel mění článek III. písm. a., který nově zní 

následovně: 

  

Všem uživatelům Karet, kteří se platně zaregistrovali do 

programu podle bodu II. a., budou vyhodnocovány všechny 

jejich transakce učiněné Kartou platně registrovanou do 

programu. Za tyto transakce (dále také “platby”) získají 

účastníci odměnu formou kreditu. Výše odměny se může měnit 

v čase, závisí na konkrétní provozovně, ve které byla platba 

provedena, a je u dané provozovny uvedena v mobilní aplikaci 

Edenred v rozhodný den, ve kterém byla transakce Kartou 

uskutečněna na platebním terminálu.  Transakce se uživateli 

Karty začínají vyhodnocovat až od chvíle, kdy byly Karta platně 

zaregistrovaná do programu na adrese 

vernostniprogram.edenred.cz. 

 

3. Provozovatel mění článek IV., který nově zní následovně: 

 

a. Účastník bere na vědomí, že Provozovatel bude v souladu  

s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 

zpracovávat osobní údaje účastníka v rozsahu sériového čísla 

Karty, e-mailové adresy, údajů o transakcích, údajů  

o obdržených odměnách v rámci programu a dalších údajů 

uvedených v účtu uživatele Karty v aplikaci Můj Edenred na 

adrese extranet.edenred.cz nebo v mobilní aplikaci Edenred 

(dále jen „osobní údaje“), které budou zpracovávány za 

účelem provedení a vyhodnocení programu, zobrazení 

nabídek našich partnerů a následného připsání odměny po 

dobu konání programu. Právním titulem pro zpracování je 

plnění smlouvy (Pravidel programu). Po uplynutí této doby 

uchování může Provozovatel zpracovávat osobní údaje jen 

tehdy, pokud k tomuto zpracování bude mít provozovatel Váš 

souhlas nebo bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem 

či účely oprávněných zájmů Provozovatele, zejména ochranou 

právních nároků. Osobní údaje účastníků, kteří získali odměnu 

budou z důvodu ochrany právních nároků Provozovatele 

uchovávány po dobu 3 let.  

b. Pokud jste nám k tomu poskytli separátní souhlas, budeme 

Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, emailové adresy 

a údajů ohledně využití Vaší karty, zpracovávat také pro 

marketingové účely, a to zasílání adresných nabídek našich 

partnerů, jejichž seznam najdete na www.edenred.cz ve 

vyhledávači provozoven nebo v sekci akční nabídky. Právním 

titulem bude Váš souhlas, pro tento účel budeme Vaše údaje 

zpracovávat do odvolání tohoto souhlasu.   

c. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany 

Provozovatele jsou uvedeny na 

https://www.edenred.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-

udaju. 

d. Účastník má ve vztahu ke zpracování osobních údajů 

zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, 

právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě 

omezení zpracování a další dle výše uvedených právních 

předpisů. Uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím 

formuláře na https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost. 

 

III. Přechodná ustanovení 

Každý účastník programu bude informován o této změně 

pravidel programu zveřejněním jejich nového znění na 

www.edenred.cz.  

 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tato změna nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení této 

změny, kterým je 23. 7. 2021.

  

http://www.edenred.cz/
http://www.edenred.cz/
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Podmínky Věrnostního programu Edenred 
 

 

I. Obecná ustanovení  

a. Tyto podmínky se vztahují na Věrnostní program Edenred (dále jen 

„program“), provozovaný společností Edenred CZ s.r.o., IČO: 247 45 391, se 

sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 170804 (dále 

jen „Provozovatel“). 

b. Program se koná v termínu od 2. 11. 2020 do odvolání Provozovatelem 

(dále jen „doba konání programu“).  

c. Program probíhá výlučně na území České republiky. 

 

II. Podmínky účasti a zapojení se do programu 

a. Programu se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen 

„účastník“), která je plně svéprávná, může právně jednat a splňuje 

následující podmínky: 

- je držitelem, resp. uživatelem karty Ticket Restaurant Card, Edenred 

Benefits Card nebo Edenred Card od Provozovatele (dále jen „Karta“)  

a má na ní nabité prostředky;  

- uživatel Karty se do programu zaregistruje vyplněním sériového čísla své 

Karty a e-mailové adresy na stránce programu 

vernostniprogram.edenred.cz, čímž se zařadí do programu. Přihlášení 

prostřednictvím webové stránky se vztahuje na sériové číslo karty uvedené 

v registračním formuláři. Jakoukoliv další používanou Kartu je nutné 

zaregistrovat do programu samostatně uvedením jejího sériového čísla, 

aby bylo možné v rámci programu vyhodnocovat transakce učiněné touto 

kartou. E-mailová adresa poskytnutá při registraci na stránce programu 

musí být shodná s e-mailovou adresou, kterou má uživatel registrovanou 

v rámci aplikace Můj Edenred (na extranet.edenred.cz), anebo 

- uživatel Karty se do programu přihlásí prostřednictvím mobilní aplikace 

Edenred kliknutím na tlačítko “Přihlásit do programu”. Přihlášení 

prostřednictvím mobilní aplikace Edenred se vztahuje na všechny karty, 

registrované v této mobilní aplikaci v okamžiku přihlášení do programu. 

b. Účastník registrací resp. přihlášením do programu potvrzuje, že se 

seznámil s podmínkami tohoto programu a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

c. Z programu jsou vyloučeny právnické osoby. 

 

III. Hodnocení programu a odměny v programu 

a.  Všem uživatelům Karet, kteří se platně zaregistrovali do programu podle 

bodu II. a., budou vyhodnocovány všechny jejich transakce učiněné 

Kartou platně registrovanou do programu. Za tyto transakce (dále také 

“platby”) získají účastníci odměnu formou kreditu. Výše odměny se může 

měnit v čase, závisí na konkrétní provozovně, ve které byla platba 

provedena, a je u dané provozovny uvedena v mobilní aplikaci Edenred  

v rozhodný den, ve kterém byla transakce Kartou uskutečněna na 

platebním terminálu.  Transakce se uživateli Karty začínají vyhodnocovat 

až od chvíle, kdy byla Karta platně zaregistrovaná do programu na adrese 

vernostniprogram.edenred.cz a obdržel potvrzující e-mail o její registraci do 

programu. V případě přihlášení prostřednictvím mobilní aplikace Edenred 

je přihlášení potvrzeno zobrazením potvrzovacího okna. Pokud mezi 

platnými transakcemi v jedné provozovně uběhne méně než 60 minut, do 

programu se započítává pouze první z nich. 
b.  Bude-li následně platba stornována a úhrada vrácena zpět na Kartu, 

tato transakce se do programu nebude počítat. Je rovněž v rozporu  

s podmínkami programu, pokud účastník rozdělí jednu platbu na více částí, 

tak aby byla započtena vícekrát.  

c. Vyhodnocování programu bude probíhat v nočních hodinách dle 

kapacitních možností technických systémů Provozovatele. Vyhodnocení 

transakcí bude v závislosti na počtu přihlášených uživatelů do programu 

trvat průměrně dva dny, maximálně však 14 dní.  

d. Odměny v programu jsou nepřenosné. Odměnu není možné převést 

na jinou osobu, proplácet v hotovosti nebo požadovat vydání jiné odměny 

než té, která je vymezena v těchto podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje 

právo nahradit odměnu v programu odměnou obdobného typu  

a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání odměny. Odměny  

v programu nejsou právně vymahatelné. 
e. Případné daňové povinnosti související s odměnou v programu 

vypořádá za účastníka Provozovatel.  

f. Podmínkou získání odměny je dodržení těchto podmínek. Odměny 

nebudou uděleny v případě, že Provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné 

podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání 

ze strany účastníka programu či jiné osoby, která dopomohla danému 

účastníkovi k získání některé z odměn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Rozhodnutí o nepřipsání odměny v případě legitimního důvodu 

Provozovatele je konečné a Provozovatel nepřipouští opravné prostředky 

proti svému rozhodnutí. 

 

IV. Zpracování osobních údajů 

a. Účastník bere na vědomí, že Provozovatel bude v souladu s Obecným 

nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 zpracovávat osobní 

údaje účastníka  v rozsahu sériového čísla Karty, e-mailové adresy, údajů 

o transakcích, údajů o obdržených odměnách v rámci programu a dalších 

údajů uvedených v účtu uživatele Karty v aplikaci Můj Edenred na adrese 

extranet.edenred.cz nebo v mobilní aplikaci Edenred (dále jen „osobní 

údaje“), které budou zpracovávány za účelem provedení a vyhodnocení 

programu, zobrazení nabídek našich partnerů a následného připsání 

odměny po dobu konání programu. Právním titulem pro zpracování je 

plnění smlouvy (Pravidel programu). Po uplynutí této doby uchování může 

Provozovatel zpracovávat osobní údaje jen tehdy, pokud k tomuto 

zpracování bude mít provozovatel Váš souhlas nebo bude jejich delší 

uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů 

Provozovatele, zejména ochranou právních nároků. Osobní údaje 

účastníků, kteří získali odměnu budou z důvodu ochrany právních nároků 

Provozovatele uchovávány po dobu 3 let.  

b. Pokud jste nám k tomu poskytli separátní souhlas, budeme Vaše osobní 

údaje v rozsahu jména, příjmení, emailové adresy a údajů ohledně využití 

vaší karty zpracovávat také pro marketingové účely, a to zasílání 

adresných nabídek našich partnerů, jejichž seznam najdete na 

www.edenred.cz ve vyhledávači provozoven nebo v sekci akční nabídky. 

Právním titulem bude Váš souhlas, pro tento účel budeme Vaše údaje 

zpracovávat do odvolání tohoto souhlasu.   

c. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele 

jsou uvedeny na https://www.edenred.cz/informace-o-zpracovani-

osobnich-udaju. 

d. Účastník má ve vztahu ke zpracování osobních údajů zejména právo na 

informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz 

osobních údajů, popřípadě omezení zpracování a další dle výše 

uvedených právních předpisů. Uvedená práva můžete uplatnit 

prostřednictvím formuláře na https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

a. Účastí v programu vyjadřuje každý účastník souhlas s jeho podmínkami 

a zavazuje se tyto podmínky bezvýhradně dodržovat.  

b. Na odměnu v programu nemá účastník právní nárok. Odměny  

v programu ani účast v programu není možné vymáhat právní cestou. 

c. Účastník se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, 

oprávněné zájmy Provozovatele a nejednat v souvislosti s tímto 

programem v rozporu s dobrými mravy. 

d. Osoby nesplňující podmínky účasti v tomto programu nebo jednající 

v rozporu s podmínkami programu či dobrými mravy nebudou do 

programu zařazeny nebo budou z programu vyloučeny. I pokud taková 

osoba splní některé podmínky pro získání odměny, např. v důsledku 

nepravdivých informací, které poskytla, nezíská odměnu a nemá na 

takovou odměnu nárok. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto 

podmínek účastníkem či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité 

vyloučení takového účastníka z programu. Odměna v takovém případě 

propadá Provozovateli programu. 

e. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat  

o všech záležitostech týkajících se tohoto programu, a to včetně jeho 

přerušení, odložení, odvolání či úprav jeho podmínek. Provozovatel je 

oprávněn kdykoli v průběhu programu nebo po jeho skončení měnit jeho 

podmínky, tj. i způsoby určení účastníků, kterým náleží odměna, druhy 

odměn, a program i zrušit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách 

tohoto programu, budou účastníci o změně informováni na webových 

stránkách provozovatele. 

f. Oprávnění Provozovatele zasahovat do průběhu programu zahrnuje  

i jeho právo nepřiznat účastníkovi odměnu v programu, bude-li mít 

podezření, že účastník porušil, obešel či se pokusil porušit či obejít podmínky 

programu. V takových případech je Provozovatel oprávněn účastníka 

vyloučit z programu, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné 

rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Provozovateli. 

 

V Praze dne 23. 7. 2021. 

 

http://www.edenred.cz/

