Proti Covid-19 s EUROPLASMOU - Pravidla
(dále jen „Pravidla”)
1. POŘADATEL
1.1. Pořadatelem marketingové akce “Proti Covid-!9 s EUROPLASMOU” (dále jen „Akce“) je společnost
EUROPLASMA s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Roztylská 2321/19, PSČ: 14800, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 145639 (dále jen „EUROPLASMA“ nebo
„Pořadatel“).
2. OBECNÉ PODMÍNKY
2.1. Akce probíhá od 22.02. do 03.04. 2021 (dále jen „Termín“) dle těchto pravidel.
2.2. Akce probíhá v dárcovských centrech společnosti EUROPLASMA v OC Chodov, Roztylská 2321/19,
Praha 4 a OC Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha (také jako „Místo“).
2.3. Účastníkem Akce může být každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která v Termínu Akce
u Pořadatele daruje (jakožto prvodárce či stávající dárce) krevní plazmu a která zároveň splní veškeré
podmínky stanovené pravidly Akce (dále jen „Účastník Akce”).
2.4. Účastník Akce akceptuje Pravidla Akce a zavazuje se je dodržovat.
3. PRŮBĚH AKCE
3.1. Účastník Akce v rámci darování krevní plazmy požádá v jednom z Míst o provedení rozšířeného
krevního testu („Rozšířený krevní test“) a udělí před začátkem odběru svůj výslovný souhlas se
zpracováním osobních údajů v souvislosti s Rozšířeným krevním testem na zvláštním formuláři Souhlas
se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů.
Pro účely této Akce se Rozšířeným krevním testem rozumí:
- odběr krve a její následné vyšetření na existenci protilátek Covid-19 a jejich hladiny.
3.2. Při následující návštěvě Účastníka Akce v dárcovském centru lékař v případě potvrzení existence
protilátek Covid-19 a na základě výsledných hodnot měření zhodnotí společně s Účastníkem Akce
konkrétní výsledek testu.
3.3. Výsledky Rozšířeného krevního testu budou Účastníkům Akce k dispozici v Místě (dárcovském
centru), kde byl samotný odběr krve proveden, do 30. 04. 2020. Po uplynutí tohoto data budou
skartovány. V případě, že výsledek Rozšířeného krevního testu vyjde s nálezem, bude Pořadatel tyto
osobní údaje zpracovávat v rámci zdravotní dokumentace na základě čl. 9 odst. 2 písm. (h) Obecného
nařízení č. č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla během Akce či rozhodnout o přerušení či
úplném zrušení Akce.
4.2. V případě zrušení této Akce nemají Účastníci Akce nárok na náhradu vynaložených nákladů či
náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Akcí vznikly.
4.3. Registrací a účastí v Akci vyjadřuje Účastník Akce souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je
dodržovat.
4.4. Tato Pravidla jsou platná a účinná od začátku Akce, tj. od 22. 02. 2021.

V Praze dne 20. 02. 2021

