
Dárkový poukaz – obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu a využití Dárkového poukazu v restauraci a pizzerii 

U Kristýna mezi zákazníkem (dále také „Vy“) a společností Kristýn služebník s.r.o., IČ: 28641931, se 

sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 

C 45048 (dále také „společnost“ nebo „správce“), (obě strany pak dále také jako „smluvní strany“). 

Dárkový poukaz (dále jen „voucher“) je karta se specifickým kódem a uvedenou hodnotou (standardně 

nabízíme vouchery v hodnotě 300,- a 500,- Kč a 1000 Kč), kterou zákazník zakoupí za cenu, na kterou 

je voucher vystaven a která je na něm uvedena. Koupí voucheru zákazník souhlasí s obchodními 

podmínkami. 

Pokud je úhrada nákupu voucheru realizována po dohodě se společností formou faktury, bude 

společnost v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a Zákonem 

č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat Vaše osobní údaje nezbytné pro vystavení 

faktury a za účelem vedení účetnictví společnosti. Titulem pro zpracování tak bude plnění smluvní 

povinnosti, zákonná povinnost a oprávněný zájem správce. Nákupem voucheru zákazník potvrzuje, že 

se ho společnost informovala o zpracování osobních údajů, jeho právech v souvislosti s tímto 

zpracováním a možnostech kontaktování společnosti v případě dotazů ke zpracování osobních údajů, 

jak je uvedeno v informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na https://www.kristyn.cz/gdpr. 

Po předložení takto zakoupeného voucheru získá zákazník jednorázovou slevu při platbě jídla a pití 

v restauraci a pizzerii U Kristýna, a to maximálně ve výši útraty nebo hodnoty voucheru podle toho, 

která z těchto dvou částek je nižší. 

Platnost voucheru je omezená datem uvedeným na voucheru včetně, toto datum je také vedeno 

v rámci interního systému restaurace. Zákazník nemá nárok na vrácení nevyužité části slevy v případě, 

že jeho útrata je menší než hodnota voucheru. Stejně tak nemá nárok na vrácení peněz v případě 

propadnutí voucheru. Zákazník se koupí voucheru zříká možnosti odstoupení od kupní smlouvy. 

Společnost má právo kdykoli obchodní podmínky jednostranně změnit. O změně obchodních 

podmínek je zákazník informován na webu restaurace www.ukristyna.cz. V případě, že v období mezi 

nákupem a využitím voucheru dojde ke změně obchodních podmínek, dohodly se smluvní strany, že 

se využití voucheru řídí obchodními podmínkami platnými v den využití voucheru.  

V Olomouc dne 19. 10. 2019 

 

Společnost Kristýn služebník s.r.o. 


