
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY ORFA
Tato karta současně plní funkci Zákaznické karty České pošty

Závazně žádám o vystavení zákaznické karty pro výše uvedené údaje.

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování věrnostního programu Zákaznické karty České pošty a za účelem zasílání obchodních 
sdělení za podmínek uvedených na zadní straně žádosti. Dále prohlašuji, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a že jsem oprávněn k užívání sdělené e–mailové 
adresy a telefonního kontaktu.

Svým podpisem souhlasím s všeobecnými podmínkami programu Zákaznická karta ORFA se kterými jsem byl seznámen. 

V                                                                                      dne Podpis:

Jméno*: 

Příjmení*: 

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Mobilní telefon*: 

Kontaktní e–mail*: 

+420

* povinné údaje k vyplnění

PSČ*: 

Č. popisné / orientační*: /

ADRESA ŽADATELE

Jméno*: 

Příjmení*: 

Ulice*: 

Obec*:

Část obce: 

PSČ*: 

Č. popisné / orientační*: /

Místo narození — obec*: 

Datum narození*:

Jste držitelem Zákaznické karty České pošty? Pak stačí vyplnit zeleně zvýrazněná pole. 

V případě, že Zákaznickou kartu České pošty nevlastníte, vyplňte formulář celý. 

Zákaznická karta bude doručena do 10 pracovních dní od odevzdání této vyplněné Žádosti. Česká pošta, s.p., doručí Zákaznickou kartu jako Doporučené psaní do vlastních 
rukou adresáta. Společně se Zákaznickou kartou bude odeslán i Bezpečnostní kód. Tento kód je nutný k identifikaci při změně kontaktních údajů, při blokaci Zákaznické karty,  
případně při objednání vybraných služeb.

Zákaznický program „Zákaznická karta ORFA,“ a program „Zákaznická karta České pošty“, vydání a užívání Zákaznické karty a práva a povinnosti držitele Zákaznické karty
se řídí Všeobecnými podmínkami programu Zákaznické karty ORFA, dostupnými na www.orfa–nabytek.cz a Obchodními podmínkami Zákaznické karty České pošty 
dostupnými na www.zakaznicka-karta.cz. Tyto Obchodní podmínky budou součástí zásilky se Zákaznickou kartou.  Souhlas s Obchodními podmínkami je projeven prvním 
použitím Zákaznické karty.

ORFA, a.s.,
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2277

Sídlo: Ostravská 5, 735 14  Orlová–Poruba, IČ: 25530275, DIČ: CZ25530275
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PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLASY 

Článek 1 / OBECNÁ USTANOVENÍ

Odevzdáním vyplněné a podepsané Žádosti o vystavení osobní Zákaznické karty České pošty  (dále jen „žádost“) dochází ke shromažďování osobních údajů žadatele v rozsahu uvedeném 
v žádosti (tzn. jméno, příjmení, adresa, telefon, e–mail, datum narození a místo narození (dále jen „osobní údaje“)) pro jejich zpracování Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických 
vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565 (dále jen „ČP“) jakožto správcem osobních údajů, ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ke shromažďování a zpracování osobních údajů dochází za účelem využívání výhod spočívajících mimo jiné v elektronickém ovládání poštovních 
služeb, a to v rámci věrnostního programu osobní Zákaznické karty ČP žadatelem, v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále za účelem zasílání 
nabídky obchodu a služeb České pošty ve smyslu ust. § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. a obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti žadateli, 
přičemž se jedná o nabídku obchodu a služeb a o obchodní sdělení České pošty a jejích smluvních partnerů, a to za předpokládaného udělení souhlasu žadatelem dle Článku 2 těchto Podmínek. 
Osobní údaje žadatele uvedené v žádosti budou ČP jako správcem osobních údajů zpracovávány za následujících podmínek. 

a) Osobní údaje žadatele budou zpracovávány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty ČP v žádosti a po dobu využívání Zákaznického programu „Zákaznická 
karta České pošty“ žadatelem v souladu s Obchodními podmínkami dostupnými na  www.zakaznicka-karta.cz. Poskytnutí osobních údajů žadatelem je dobrovolné.

b) ČP přijala veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k nahodilému či neoprávněnému přístupu ke shromážděným osobním údajům žadatelů a byly splněny veškeré podmínky
pro zpracování stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

c) Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, kterým je ČP, a dále prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních 
údajů nebo jim obdobných za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále mohou být osobní údaje žadatele zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. 
Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. 

d) Osobní údaje žadatele budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.
e) Žadatel má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti je ČP jako správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinna bezplatně poskytnout žadateli 

informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytně nutné k poskytnutí takové informace.
f) Žadatel, který zjistí nebo se domnívá, že ČP jako správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života žadatele 

nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat ČP jako správce osobních údajů o vysvětlení a požadovat, 
je-li požadavek žadatele shledán ČP jako správcem osobních údajů jako oprávněný, aby byl odstraněn takto vzniklý stav (a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním 
nebo likvidaci osobních údajů). 

Článek 2 / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Žadatel podpisem žádosti uděluje ČP jako správci osobních údajů souhlas k tomu, aby ČP zpracovávala, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přesné osobní údaje 
žadatele uvedené v žádosti, a to za účelem zasílání obchodních sdělení ČP a smluvních partnerů ČP žadateli. Tento souhlas uděluje žadatel na dobu do odvolání jeho souhlasu se zasíláním 
obchodních sdělení. 

Článek 3 / SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Podpisem žádosti žadatel souhlasí s využitím jeho údajů uvedených v žádosti, a to pro zasílání obchodních sdělení ČP a smluvních partnerů ČP ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti. Žadatel může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli odvolat blokací všech svých Zákaznických karet na kterékoli poště nebo na lince Centra 
zákaznických karet 840 111 224.

Článek 4 / DOZOROVÝ ORGÁN PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dozorovým orgánem pro zasílání obchodních sdělení a zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAMU ZÁKAZNICKÉ KARTY ORFA, SPOLEČNOSTI ORFA, A.S.

Zákaznická karta ORFA je bonusovým programem pro zákazníky společnosti ORFA, a.s., IČ: 25530275, se sídlem Ostravská 5, 735 14  Orlová-Poruba, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2277 (dále jen „ORFA“). Tento program je realizován ve spolupráci s Českou poštou s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99  Praha 1 (dále jen „Česká pošta“) a je zaměřen na poskytování benefi tů pro stálé zákazníky společnosti ORFA. Členy programu se zákazníci stávají dobrovolně na základě své svobodné 
vůle, kterou vyjadřují vyplněním svých údajů a svým podpisem na Žádosti o vystavení Zákaznické karty ORFA / Zákaznické karty České pošty (dále jen „Zákaznická karta“). Současně se tím 
stávají účastníky bonusového programu Zákaznické karty České pošty. Nedílnou součástí Žádosti o vystavení Zákaznické karty jsou tyto Podmínky a obchodní podmínky Zákaznické karty 
České pošty dostupné na www.zakaznicka-karta.cz. 

I. Členství v programu Zákaznické karty ORFA

Členem programu Zákaznické karty ORFA se může stát kterákoli fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou na území České republiky, která vyplní a podepíše Žádost o vystavení 
Zákaznické karty a předá takovou Žádost ke zpracování. Žádost o vystavení Zákaznické karty je možné získat na prodejnách ORFA nebo na webových stránkách www.orfa-nabytek.cz.
Žádost o vystavení Zákaznické karty, vyplněná a podepsaná zákazníkem společnosti ORFA, musí být následně předána ke zpracování na kteroukoliv prodejnu ORFA, nebo na kteroukoliv poštu. 
Zákaznická karta bude následně žadateli o členství zaslána v doporučené zásilce Do vlastních rukou výhradně jen adresáta. V případě ztráty či zničení Zákaznické karty, je člen programu 
Zákaznické karty ORFA povinen písemně či elektronicky informovat o této skutečnosti společnost ORFA a Zákaznická karta mu bude deaktivována do 24 hodin. Nová Zákaznická karta bude 
v takovém případě členovi programu vystavena na základě písemné nebo elektronické žádosti doručené na adresu: Ostravská 5, 735 14  Orlová-Poruba, nebo na e-mail: orfakarta@orfa-nabytek.cz, 
nebo na kterékoliv pobočce České Pošty bez nutnosti vyplnění nové Žádosti. Členství v programu Zákaznické karty ORFA a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodu 
uvedených v článku II. těchto Podmínek.

II. Ukončení členství v programu Zákaznické karty ORFA

Členství v programu Zákaznické karty ORFA zaniká z těchto důvodů:

• úmyslným uvedením nesprávných údajů v Žádosti o vydání Zákaznické karty,
• zneužitím výhod, nebo jednáním v rozporu s těmito Podmínkami,
• ukončením členství na vlastní žádost člena,
• odvoláním souhlasu člena se zpracováním jeho osobních údajů,
• jiné důvody vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

III. Výhody programu Zákaznické karty ORFA

O benefi tech programu Zákaznické karty ORFA bude člen informován na www.orfa-nabytek.cz. Výhody České pošty, s.p., jsou uvedeny v Obchodních podmínkách Zákaznické karty České pošty. 
Veškeré informace o výhodách České pošty, s.p. jsou dostupné na pobočkách České pošty, s.p., nebo na portálu www.zakaznicka-karta.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

Žadatel o členství v programu Zákaznické karty ORFA svým podpisem na Žádosti o vystavení Zákaznické karty výslovně souhlasí s tím, aby společnost ORFA, a.s. a Česká pošta, s.p., 
zpracovávaly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jeho osobní údaje uvedené v Žádosti o vystavení Zákaznické karty (tzn. jméno, příjmení, adresa, telefon, e–mail, 
datum narození a místo narození (dále jen „osobní údaje“)), včetně všech informací získaných používáním této Zákaznické karty, a to za podmínek uvedených níže na Žádosti o vystavení 
Zákaznické karty. Osobní údaje člena programu Zákaznické karty ORFA budou zpracovávány za účelem zajištění jeho účasti v tomto klubu a v bonusovém programu Zákaznické karty 
České pošty, dále za účelem nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení společnosti ORFA, a.s., jejích smluvních partnerů a České pošty, s.p. Správcem osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro výše uvedené účely, je společnost ORFA, a.s.

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré výhody v rámci programu Zákaznické karty ORFA nejsou právně vymahatelné. Společnost ORFA, a.s. si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Podmínky. Členové programu 
Zákaznické karty ORFA budou o těchto změnách informování elektronickou poštou a na www.orfa-nabytek.cz. Společnost ORFA, a.s. si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost 
programu Zákaznické karty ORFA. Datum ukončení tohoto programu bude oznámeno členům Zákaznické karty ORFA elektronickou poštou a na www.orfa-nabytek.cz. Kontaktní adresa programu 
Zákaznické karty ORFA: ORFA, a.s., IČ: 25530272, se sídlem Ostravská 5, 735 14  Orlová-Poruba, e-mail: orfakarta@orfa-nabytek.cz.
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