
Všeobecná pravidla Klientské sekce Plusoptix 

  

Klientská sekce Plusoptix (dále jen „klientská sekce“) je program pro zákazníky společnosti 

Videris s.r.o., IČ27189112, se sídlem Praha 6  - Lužná 716/2, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 103082 (dále jen „Videris“). Tento 

program je zaměřen na poskytování zákaznických služeb majitelům přístroje Plusoptix.  

Zákazníci se stávají členy klientské sekce na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují při 

registraci do klientské sekce. Všeobecná pravidla klientské sekce jsou nedílnou součástí 

souhlasu registrace. 

  

Registrace v klientské sekci 

  

Členem klientské sekce  se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo 

má pronajatý přístroj Plusoptix a souhlasí se Všeobecnými pravidly klientské sekce.  

 

Člen klientské sekce má právo nahlížet do své osobní složky, kde jsou dokumenty vztahující se 

k přístroji Plusoptix a obchodní smlouvy.  

 

Přístup k osobnímu účtu v klientské sekci 

  

Člen klientské sekce obdrží přihlašovací údaje, které mu umožní na internetové stránce 

www.plusotix.cz – klientská sekce se přihlásit na svůj účet, kde je možné aktualizovat své heslo a 

jsou dostupné osobní údaje. Každý člen klientské sekce je, v případě že dojde ke změně jeho 

osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. 

Nové údaje člen klientské sekce může upravit ve své osobní sekci, nebo je zašle na e-

mail: info@videris.cz.  

 

V případě podezření, že by údaje mohly být zneužity je člen klientské sekce povinen bezodkladně 

informovat o této skutečnosti Videris. Za škody vzniklé následkem neučiněného anebo pozdě 

učiněného oznámení o zneužití odpovídá Videris pouze v případě hrubého pochybení ze své 

strany.  
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Zánik členství v klientské sekci 

 

Členství v klientské sekci zaniká na žádost člena klientské sekce, ukončením smlouvy o 

zápůjčce, nebo prodejem přístroje. Členství zaniká ke konci měsíce, v němž byla žádost 

řádně doručena společnosti Videris. 

  

Ochrana osobních údajů členů klientské sekce 

  

Zákazník při prvním přihlášení výslovně souhlasí s tím, že společnost Videris zpracuje 

osobní údaje v přihlášce uvedené do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Člen 

klientské sekce dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Videris jako správce 

zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje 

zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za 

účelem vyplývajícím z podmínek klientské sekce. Videris je oprávněn zpracovávat osobní údaje 

prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž člen klientské sekce bere na vědomí, že takto 

určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním 

osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby 

ukončení činnosti klientské sekce. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje 

zlikviduje.   

 

Závěrečná ustanovení  

  

Společnost Videris si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla klientské 

sekce. Členové klientské sekce budou o těchto změnách informování na internetových stránkách 

klientské sekce.  

Společnost Videris si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost klientské sekce. 

Datum ukončení klientské sekce bude oznámeno na www.videris.cz.  

  

Kontaktní adresa:   

  

Videris s. r. o.,  IČ 27189112, se sídlem Praha 6, Lužná 716/2, Praha 6   

E-mail: info@videris.cz  

Telefon: + 420 226 220 866 

  

Platná ke dni 14. 3. 2022 
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