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Podmínky užití účtu Můj Lidl
1 Rozsah platnosti a vztah k jiným úpravám
Tyto podmínky upravují používání služby účtu Můj Lidl (dále jen „Můj Lidl“ nebo „služba“). Tuto
službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dále
jen „provozovatel“, „my“ nebo „nás“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné
společnosti skupiny Lidl (společně dále jen „Lidl“). Tato služba poskytuje jednotný přístup k mnoha
online nabídkám společností skupiny Lidl (dále jen „nabídky“). Jedná se o službu jednotného
přihlášení (tzv. Single Sign On), pomocí níž mohou uživatelé s jednotnými přihlašovacími údaji
využívat několik nabídek (např. online obchody, rezervační portály atd.) od různých společností. Tato
služba je poskytována na základě následujících podmínek použití.
Tyto podmínky použití se však nevztahují na samostatné smluvní vztahy s třetími osobami uzavřené v
rámci nabídek, jako např. nákup zboží nebo služeb. V těchto případech jsou rozhodující výhradně
obchodní podmínky příslušné nabídky, resp. příslušného poskytovatele (viz podmínky účasti pod
bodem A výše).

2 Registrace a účet
Pro použití služby Můj Lidl je nutná registrace, při které musí uživatel vytvořit heslo pro účet Můj Lidl.
Proces registrace je dokončen až tehdy, kdy je poskytnuté telefonní číslo ověřeno uživatelem a
registrace je potvrzena provozovatelem.
Údaje poskytnuté uživatelem během registrace musí být správné. Nesmí být použity údaje třetích
osob. Pokud se poskytnuté údaje v čase změní, je uživatel povinen je ve svém účtu neprodleně
upravit.
Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro používání oprávněným uživatelem a musí být
odpovídajícími preventivními opatřeními chráněny před zpřístupněním třetím osobám. V případě
jakýchkoliv náznaků neoprávněného využívání služby je uživatel povinen o tom neprodleně
informovat provozovatele. Uživatel je odpovědný za následky neoprávněného použití třetí osobou,
pokud je způsobil, resp. pokud mu nezabránil.

3 Předmět služby
Předmětem služby Můj Lidl je poskytování služby jednotného přihlašování (Single Sign On) pro různé
nabídky společností skupiny Lidl. To v podstatě znamená, že vytvořený účet Můj Lidl lze použít pro
všechny zahrnuté nabídky, aniž by byla nutná samostatná registrace, resp. opětovné uvedení
podrobných uživatelských údajů.
Uživatelské údaje jsou spravovány centrálně přes Můj Lidl. Tyto údaje jsou při využití konkrétních
nabídek předány příslušnému poskytovateli, aby bylo možné provést příslušnou objednávku (k tomu,
viz níže bod 6).
Využívání služby Můj Lidl je bezplatné. Využíváním konkrétních nabídek však mohou vznikat náklady,
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které jsou v aplikaci transparentně zobrazovány v souladu se příslušnými právními předpisy. Totéž
platí pro případné jiné nezbytné služby třetích osob, jako je například připojení k internetu.

4 Záruka, odpovědnost
Provozovatel se snaží poskytovat službu Můj Lidl, pokud možno trvale a bezporuchově. To však nelze
vždy zcela zaručit s ohledem na technické podmínky, jako jsou změny konfigurace, údržba, výpadky
zařízení atd. V případě výpadku služby se bude provozovatel snažit obnovit bezchybnou použitelnost
služby co nejdříve. Provozovatel neodpovídá za žádné následky vyplývající z nedostatečné (úplné)
použitelnosti služby.
Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat v budoucnu službu Můj Lidl s omezeným a/nebo
upraveným rozsahem funkcí, nebo ji zcela pozastavit. Uživatel nemá žádný nárok na (trvající)
možnost používání této (bezplatné) služby.
Za poskytování služeb v rámci jednotlivých nabídek jsou odpovědní výhradně příslušní poskytovatelé.
Provozovatel neodpovídá za případné nároky vzniklé v této souvislosti. Totéž platí pro další nároky
jiných třetích osob, jako například poskytovatele internetu.
Odpovědnost provozovatele v souvislosti s užíváním služby Můj Lidl vůči uživatelům je v maximálním
možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů
vyloučena.

5 Výpověď, smazání, změna
Provozovatel i uživatel mohou kdykoli ukončit závazkový vztah vyplývající z užívání služby Můj Lidl, a
to bez výpovědní lhůty. V rámci správy účtu Můj Lidl může uživatel kdykoliv iniciovat smazání účtu.
Ukončení ze strany provozovatele bude provedeno zejména v případě, kdy uživatel poruší tyto
podmínky použití. Až do vyjasnění dané situace mohou být uživatelské údaje rovněž pouze
zablokovány.
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky použití v přiměřeném rozsahu v budoucnosti upravit.
Uživatelé budou informováni odpovídajícím oznámením v aplikaci a budou vyzváni k potvrzení
nových podmínek účasti. Toto se nebude týkat zásadních změn, jako je např. povinnost hradit
náklady, které vždy vyžadují výslovný souhlas. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, může to vést k
ukončení uživatelského vztahu provozovatelem.
6 Ochrana údajů
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Vašimi právy na ochranu osobních údajů. K
realizaci této služby je nutné, aby byly Vámi uvedené údaje poskytnuty poskytovateli využité nabídky,
aby poskytovatel mohl autentizovat uživatele a poskytovat služby stanovené v rámci nabídky (např.
odeslání a vyúčtování objednaného zboží).
Podrobnosti naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

