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Vzdělávací a zábavní program ALBÍK (dále též i
pouze „ program ALBÍK”) je určen všem organizacím
pracujícím s dětmi či mládeží, které provozují svou
činnost na území České republiky (školská zařízení,
organizace zabývající se volnočasovými aktivitami
apod.).
Cílem programu ALBÍK je inspirovat, rozvíjet fantazii
i logické myšlení. Zpestřit výukové hodiny pedagogů, poskytnout smysluplnou alternativu zábavy
žákům v družinách, podpořit činnost dětských
táborů a nabídnout vhodné didaktické pomůcky pro
logopedickou praxi.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU
1. Provozovatelem programu ALBÍK je společnost
ALBI Česká republika, a.s., sídlem Thámova 289/13,
186 00 Praha 8, IČ: 497 08 368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7943 (dále jen „provozovatel”).
2. Registrace do programu ALBÍK probíhá prostřednictvím tištěného formuláře, který je dostupný
při veřejně pořádaných akcích na stánku ALBI. Pro
registraci do programu ALBÍK můžete také využít elektronického formuláře na adrese: registrace.albi.cz.
Registrace organizace bude provedena okamžitě,
čímž vzniká členství v programu ALBÍK.
3. Program ALBÍK je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení.
4. Registrace do programu ALBÍK probíhá na
základě IČ daného subjektu. Každé organizaci může
vzniknout jen jediné členství.
5. Pro platnou registraci je třeba na přihlašovacím
formuláři uvést: Název a adresu organizace,
IČ, DIČ, dodací adresu (pokud se liší od fakturační),
telefonní číslo a e-mailovou adresu na registrující
osobu (kontaktní osoba za přihlášenou organizaci).
6. Registrace v programu ALBÍK je bezplatná. Za
účast v programu není požadován žádný poplatek.
7. Členství v programu ALBÍK bude ukončeno
neaktivitou člena programu delší než 24 měsíců, a
to pokud ani po písemném upozornění na ukončení

členství, zaslaném na e-mail odpovědné osoby, která
registraci subjektu provedla, nedojde k žádné objednávce zboží. Členství v programu může být také
ukončeno na vlastní žádost člena programu ALBÍK či
pro odvolání jeho souhlasu se zpracováním osobních
údajů, které byly po dobu trvání členství v programu ALBÍK zpracovávány v informačním systému
provozovatele.

VÝHODY PROGRAMU ALBÍK
Vzdělávací a zábavní program ALBÍK nabízí zaregistrovaným pravidelnou péči a rychlý přehled v herním
světě. Umožňuje svým členům nejen nákupy her za
speciální ceny, ale i poradenství při nákupu, opravňuje k získávání pravidelných informací o nových
herních produktech, včetně dvou her (herních
vzorků) ročně, a to zdarma. Členové programu
ALBÍK jsou od provozovatele oprávněni ZDARMA
čerpat tyto výhody:
A) Celoroční sleva z běžných cen 40 % (sleva je
poskytována z maloobchodních cen)
B) 2× za rok hra (či jiný produkt) z produkce ALBI
C) Pravidelné newslettery s informacemi o herních
novinkách a dalších akcích
pořádaných pro registrované organizace provozovatelem programu ALBÍK
D) V případě poztrácených komponentů od zakoupených her náhradní komponenty.
Výběr her (či jiných dárků - produktů) poskytovaných provozovatelem programu ALBÍK 2×
ročně zdarma je ponechán zcela na provozovateli. Poštovné hradí provozovatel. Hry (dárky) jsou
zasílány na adresu dané organizace a na jméno
osoby, která registraci do programu ALBÍK provedla.
O termínech distribuce dárků jsou členové programu
informováni na e-mail zadaný při registraci subjektu.
V případě neaktuálních či chybně zadaných údajů
při registraci není provozovatel v případě vrácení/
nevyzvednutí zásilky povinen opakovat její doručení.
Pokud člen programu ALBÍK bude trvat na jejím
opětovném zaslání, bude provozovatel programu
ALBÍK po členu požadovat úhradu opakovaných
nákladů na poštovné nad rámec první expedice.
Provozovatel nemůže ručit za zásilky poškozené
nebo ztracené během přepravy.
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Objednávky zboží probíhají pomocí objednávkového
systému ALBI B2B. Registrovaný člen programu
ALBÍK obdrží na registrovaný e-mail přihlašovací
údaje – přihlašovací jméno a heslo. Veškeré objednávky tak probíhají pomocí objednávek zadaných na
adrese: https://b2b.albi.cz.

KONTAKTY PRO KOMUNIKACI
Programové záležitosti, informace o novinkách
a výhodách programu ALBÍK pro zaregistrované
subjekty, dotazy k objednávkám a dodávkám dárků
apod. uplatňují členové na e-mailové adrese:
program.albik@albi.cz nebo na telefonním čísle
+420 730 598 146.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit
pravidla i obsah nabídky programu ALBÍK, a to v
důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Dále pak právo
program ALBÍK zastavit nebo zrušit, a to i bez udání
důvodu.
2. Členové programu budou o změnách informováni
elektronicky na e-mailové adrese, kterou zadávali při
registraci do programu ALBÍK.
3. Členstvím v programu ALBÍK člen ve smyslu nařízení 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 (dále jen „GDPR“)
souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly po dobu
trvání členství v programu ALBÍK zpracovávány v
informačním systému provozovatele ALBI programu
– společnosti ALBI Česká republika, a.s. Osobní údaje
jsou zpracovány za účelem provozování programu

ALBÍK. Zásady ochrany osobních údajů v plném
znění naleznete na http://bit.ly/ChranimeVaseUdaje.
4. Každý člen odpovídá za správnost svých osobních
dat a jejich aktuálnost. V případě změny osobních
údajů, změny sídla organizace, názvu apod. je nutno
kontaktovat písemně (elektronicky) provozovatele
programu ALBÍK na adrese: gdpr@albi.cz.
5. Zaregistrované organizace se stávají členy programu ALBÍK na základě své svobodné vůle, kterou
vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným,
zákonem předpokládaným projevem vůle.
6. Zboží, které organizace v rámci programu ALBÍK mohou se slevou 40 % nakoupit, slouží pouze
k osobní potřebě pedagogů, logopedů a k přímé
práci s dětmi v rámci činnosti dané organizace. Není
určeno k dalšímu prodeji. Pokud bude prokazatelně
zjištěno, že člen programu ALBÍK tuto podmínku
porušil, jedná se o projev nekalého obchodu, a jeho
registrace v programu ALBÍK bude s okamžitou
účinností zrušena. S daným subjektem bude ukončena veškerá spolupráce v rámci ALBI Česká republika,
a.s., sídlem Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, IČ: 497
08 368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7943 , a to
pro porušení obchodních podmínek, zpronevěru a
ztrátu důvěry.

V Praze dne 8. 10. 2018
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