
 
 
 

Podmínky členství v Klubu R51 plus 
 a užívání členské karty  
 
 
Tyto Podmínky členství v Klubu R51 plus a principy užívání členské karty Klub R51 plus (dále jen 
„Podmínky“) upravují podmínky účasti v Klubu R51 plus (dále jen“ Klubu“)  provozovaném společností  
Ledax o.p.s., se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČO: 280 68 955, (dále jen „Ledax“).  
 

Podmínky  členství : 
 

 Členem Klubu se může stát každá fyzická osoba starší 51 let po předání řádně vyplněné  
a podepsané přihlášky. Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí člen Klubu s podmínkami 
členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.  

 Na členství v Klubu není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká v 
okamžiku převzetí  řádně vyplněné přihlášky a zaplacením jednorázového členského  příspěvku  ve 
výši 150 Kč.  

 Člen Klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením karty osobně nebo doporučeným dopisem na 
adresu Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice. K zániku členství v Klubu dochází 
automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena osobně, nebo doručena poštou na výše uvedenou 
adresu. 

 Člen Klubu se zavazuje informovat společnost Ledax o změně údajů vyplněných v přihlášce. 
 

Podmínky pro užívání členské Klubové karty (dále jen „Karty“): 
 

 Karta je určena k prokázání totožnosti člena Klubu a k možnosti čerpání slev. 

 Karta je vydávána pouze členům Klubu. 

 Karta je vystavena na jméno člena Klubu, je nepřenosná a zůstává majetkem společnosti Ledax.  
Na každého člena Klubu je vystavena pouze jedna Karta.  

 Karta nabývá platnosti a člen Klubu může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v Klubu 
okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti Ledax. 

 Slevy poskytované na Kartu klubu může čerpat pouze její majitel v místech, která jsou označena 
samolepkou s logem Klubu. Seznam slev je uveden na webových stránkách www.ledaxsenior.cz   
a majitel Karty obdrží vytištěný seznam společně s přihláškou. 

 V případě ztráty, znehodnocení či odcizení Karty je člen Klubu povinen tuto skutečnost oznámit 
společnosti Ledax. Požádá-li o to, je mu vystavena karta nová, a sice za manipulační poplatek  
50 Kč. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese 
odpovědnost výlučně člen Klubu. 

 

Další ustanovení: 
 

 Člen Klubu podpisem přihlášky uděluje společnosti Ledax po dobu trvání svého členství v Klubu 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících s 
členstvím v Klubu pro interní účely společnosti Ledax, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění. Udělení souhlasu je dobrovolné, je však podmínkou pro členství 
v klubu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v klubu. Po dobu 
členství v klubu má člen Klubu právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona 
o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v 
ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů (tj. právo žádat společnost Ledax o vysvětlení, 
právo žádat společnost Ledax o odstranění závadného stavu, právo obrátit se se svým podnětem 
na Úřad pro ochranu osobních údajů). 
 

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 2. 2015 
Revize podmínek: 1. 5. 2017 
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