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ELLE BEAUTY CLUB  
Podmínky akce 

1. Pořadatel a podmínky 

1.1 Pořadatelem akce Elle Beauty Club (dále jen Klub) umožňující přístup k exkluzivnímu 
obsahu, soutěžím a nabídkám (dále jen Akce) je Burda International CZ spol. s r.o., IČO: 
15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel). 

1.2 Akce se řídí těmito podmínkami a obchodními podmínkami Pořadatele http://burda.cz/cs/pro-
ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho . Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito 
podmínkami, obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí 
http://burda.cz/zos/Zasady-ochrany-soukromi.pdf . 

2. Kdo se může zaregistrovat do klubu? 

2.1 Do klubu se může zaregistrovat každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s 
těmito podmínkami akce. 

3. Co získáte registrací do klubu? 

3.1 Zpřístupníme vám veškerý exkluzivní obsah sekce Elle Beauty Club, a to zcela bez 
omezení. Obsah je přístupný pouze členům klubu. 

3.2 Jako členové klubu se budete moci zúčastnit soutěží o zajímavé ceny. Soutěže v sekci Elle 
Beauty Club jsou exkluzivně určeny pouze pro členy klubu. 

3.3 Pouze členům klubu budou k dispozici zvýhodněné nabídky produktů partnerských 
společností a dalších produktů zapojených do akce. 

4. Jak se můžete přihlásit do klubu? 

4.1 Do klubu je třeba se řádně registrovat, t.j. vyplnit úplně a pravdivě registrační formulář.  

4.2 Registrační formulář je k dispozici na webové adrese www.elle.cz/beautyclub 

4.3 Registraci je možné uskutečnit od 1.10.2019 ,nebude-li uvedeno jinak. 

4.4 Členství v klubu je bezplatné. 

5. Ostatní ustanovení 

5.1 Pořadatel akce si vyhrazuje právo zrušit členství v klubu při porušení pravidel. 

5.2 Na členství v klubu nevzniká právní nárok, pravidla akce a klubu může pořadatel kdykoli 
změnit, či akci a klub bez náhrady zrušit. 

5.3 Na klubové soutěže, nabídky produktů a další aktivity v rámci klubu se mohou vztahovat 
zvláštní pravidla. 

5.4 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná. 
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6. Zpracování osobních údajů 

6.1.  Správcem osobních údajů je: Burda International CZ a.s., spol. s r.o., IČO: 15273598, se 
sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 


