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1. Podmínky vzniku členství
1.1. Členem BB Centrum Klubu se může stát každá fyzická osoba starší
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kartu a využívat výhody členství. BB C – Services si vyhrazuje právo
v odůvodněných případech poskytnout členství i fyzickým osobám,
2. Benefity členství
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2.1. Balance Club Brumlovka

Jednodenní voucher - členové klubu jsou oprávnění k zakoupení
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2.2. Parkování
Členové klubu jsou dále oprávněni k využití veřejného nadzemního
parkoviště za budovou Beta a Brumlovka s tím, že první parkovací
hodinu denně mají členové klubu zdarma. Členové klubu jsou oprávněni
požádat
možnost
parkování
v podzemních
garážích
v budovách
členství vo klubu
dochází
automaticky
ke dni, kdy
byla karta
vrácena,
Rezidenční Park Baarova a Brumlovka (od cca 11/2015), za zvýhodněnou
nebo doručena poštou na shora uvedenou adresu, případně
cenu ve výši 1 950 Kč/měsíc/parkovací místo včetně DPH a příslušných
uplynutím
trvání
platnosti
karty.
služeb.
Tentodoby
benefi
t bude
následně
při dostatečné kapacitě poskytnut dle
uvedených podmínek na základě nájemní/podnájemní smlouvy s možností
oboustranného
bez uvedení důvodu
s jednoměsíční
výpovědní
3.2. V případě ukončení
ztráty, znehodnocení
či odcizení
karty je člen
klubu
lhůtou.
povinen tuto skutečnost oznámit společnosti BB C – Services, kde

bude karta zablokována. Požádá-li o to, je mu vystavena karta nová.
2.3. Stravování
Členové
také informovat
využívat kantýny
Budovy
B,
3.3. Člen klubu
klubu mohou
se zavazuje
společnost
BB CA, –Budovy
Services
Budovy
C, údajů
Beta, vyplněných
Delta a Filadelfi
e za zvýhodněných podmínek tj. za ceny
o změně
v přihlášce.
stanovené příslušnými provozovateli pro nájemce budov (k datu vydání
těchto podmínek se jedná o částku za menu od 70 Kč).

4. Závěrečná ustanovení
3. Ukončení členství

3.1.
své členství
kdykoli
zrušit společnosti
vrácením karty
nebo
4.1. Člen
Členklubu
klubumůže
podpisem
přihlášky
uděluje
BBosobně
C – Services
doporučeným
dopisem
na
adresu
BB
C
–
Services.
K
zániku
členství
v
klubu
po dobu trvání svého členství v klubu souhlas se zpracováním
dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena, nebo doručena poštou
svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících
na shora uvedenou adresu, případně uplynutím doby trvání platnosti karty.

s členstvím v klubu pro interní účely společnosti BB C – Services,
v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
3.2. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen klubu povinen
v platném
znění.oznámit
Uděleníspolečnosti
souhlasu jeBBdobrovolné,
je však
tuto
skutečnost
C – Services,
kde podmínkou
bude karta
pro členství vPožádá-li
klubu. o to, je mu vystavena karta nová.
zablokována.
Tento
být
kdykoli společnost
odvolán BB
společně
se zánikem
3.3.
Člensouhlas
klubu semůže
zavazuje
informovat
C – Services
o změně
členství
v klubu.v přihlášce.
Po dobu členství v klubu má člen klubu právo
údajů
vyplněných

přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení zejména
§ 12 zákona o ochraně4.osobních
a právo na opravu osobních
Závěrečnáúdajů
ustanovení
údajů,
jakož
i další
práva uvedená
v ustanovení
zákona
4.1.
Člen
klubu
podpisem
přihlášky zejména
uděluje společnosti
BB §C 21
– Services
o ochraně
osobních
(tj. právo
žádat
společnost
BB C – Services
po
dobu trvání
svéhoúdajů
členství
v klubu
souhlas
se zpracováním
svých
osobních
údajůprávo
uvedených
přihlášce aBBúdajů
s členstvím
o vysvětlení,
žádat na
společnost
C – souvisejících
Services o odstranění
vzávadného
klubu pro stavu,
interní právo
účely společnosti
BB svým
C – Services,
v souladu
se pro
zák.
obrátit se se
podnětem
na Úřad
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Udělení
ochranu osobních
údajů).
souhlasu
je dobrovolné,
je však podmínkou pro členství v klubu. Tento
souhlas může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v klubu.
Po
v klubu
má člen klubu
přístupuvýše
k jeho
osobním
4.2.dobu
BB Cčlenství
– Services
si vyhrazuje
právoprávo
fungování
uvedeného
údajům
dle ustanovení
§ 12 zákona
o ochraně
osobních
a právo
klubu kdykoliv
bez náhrady
ukončit.
Společnost
BB údajů
C – Services
na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení
je oprávněna kdykoli změnit tyto podmínky. Pokud není uvedeno
§ 21 zákona o ochraně osobních údajů (tj. právo žádat společnost
jinak,
jsou ozměny
okamžikem
zveřejnění
na
BB
C – Services
vysvětlení,účinné
právo žádat
společnost BBjejich
C – Services
o odstranění
www.bbcentrum.cz/cz/o-nas/bb-centrum/bb-centrum-klub.
závadného
stavu, právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních
Poté, coúdajů).
nové podmínky nabydou účinnosti, má se za to,

že člen se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití karty.

email: petra.stadnikova@passerinvest.cz, tel.: +420 774 295 192.
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Příslušnou smlouvu o členství je třeba podepsat v prodejní kanceláři BCB
a zvýhodněná cena bude poskytnuta na základě předložení klubové kartičky
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jsou oprávnění k využití zvýhodněné ceny aktuálně 2 400 Kč a současnému
jsou poskytovány členům po podání žádosti a splnění
uhrazení jednorázového zápisného dle ceníku BCB (aktuálně se jedná
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3.1. Člen klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením karty osobně
nebo doporučeným dopisem na adresu BB C – Services. K zániku

Tyto podmínky členství jsou účinné od 16. 4. 2018.

Tyto podmínky členství jsou účinné od 1.9.2015.

