VÁNOCE S EUROPLASMOU
PRAVIDLA AKCE ODMĚŇUJÍCÍ DÁRCE ZA URČITÝ POČET ODBĚRŮ
A SPECIÁLNÍ SOUTĚŽE

(DÁLE JEN „PRAVIDLA”)
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel výše uvedeného marketingového projektu
pořádaného společností 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 „Pořadatel“) (celé dále jen „Vánoce s Europlasmou“), který je
rozdělen na následující dvě etapy.
1. AKCI ODMĚŇUJÍCÍ DÁRCE ZA URČITÝ POČET ODBĚRŮ („Projekt“) a
2. SPECIÁLNÍ SOUTĚŽ („Velká vánoční loterie“).
Tato Pravidla jsou veřejně dostupná na všech provozovnách Pořadatele a také na internetové
stránce Pořadatele www.europlasma.cz.
1. AKCE ODMĚŇUJÍCÍ DÁRCE ZA URČITÝ POČET ODBĚRŮ neboli Projekt
Tato Pravidla doplňují obecná pravidla akcí odměňující dárce za určitý počet odběrů, přičemž
v souladu s čl. 3 obecných pravidel Pořadatel upřesňuje následující:
a.

Rozhodné období celého Projektu je od 26. 10. 2020 do 19. 12. 2020.

b.

Množství úspěšných odběrů krevní plazmy, po jejichž splnění získá
Registrovaný dárce Odměnu; jsou čtyři (4).

c.

Jako Odměnu získá Registrovaný dárce dárkovou tašku s vánočními
dobrotami

V ostatním jsou platná obecná pravidla akcí odměňující dárce za určitý počet odběrů uvedená
zde: https://www.europlasma.cz/o-nas/pravni-dokumenty.html
SPECIÁLNÍ SOUTĚŽ neboli Velká vánoční loterie
1.

Jak dlouho Velká vánoční loterie trvá?

Velká vánoční loterie probíhá od 07. 12. 2020 do 19. 12. 2020.
2.

Jak se mohu účastnit Velké vánoční loterie?

Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele
registrovány jako dárci krevní plazmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené
těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).

3.

Jak Velká vánoční loterie probíhá?

Velká vánoční loterie probíhá v dárcovských centrech Pořadatele, v obchodních centrech
Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4 a Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6,
Praha (také jako „Místo“ nebo „Místa“).
Podmínky této Velké vánoční loterie jsou následující:
A.

Účastník splní podmínky Projektu specifikované výše, který je součástí akcí
odměňující dárce za určitý počet odběrů, tedy absolvuje v Místě konání Velké vánoční
loterie a v Rozhodném období čtyři (4) úspěšné odběry krevní plazmy;

B.

Bezprostředně po provedení čtvrtého (4.) úspěšného odběru krevní plazmy si
Účastník vylosuje z losovacího bubnu stírací kartičku, na základě které mu po jejím
setření bude v případě vylosování výhry vydána věcná odměna uvedená ve stíracím
poli (dále jen „Dárek“). Dárky budou Účastníkům vydány bezprostředně po setření
stírací karty na recepci v příslušném Místě konání Velké vánoční loterie pracovníkem
Pořadatele.

C.

Všechny stírací kartičky nejsou výherní, tudíž Účastníkovi nevzniká samotným
vylosováním stírací kartičky nárok na Dárek.

D.

Velká vánoční loterii je možné získat jeden z následujících Dárků:
a. Stavebnice Boeing Starliner, 227k od fy. COBI
b. Stavebnice Škoda Fabia combi 1:35, 98k od fy. COBI
c. Stavebnice tanku M4 Sherman, 500k od fy. COBI
d. Stavebnice Škoda Kodiaq 1:35, 98k od fy. COBI
e. Střední kuchařský nůž Hard Edge, 17cm od fy. FISKARS
f.

Snídaňový nůž Hard Edge, 11cm od fy. FISKARS

g. Okrajovací nůž Hard Edge, 11cm od fy. FISKARS
h. Nákrčník s nanovlákennou membránou od fy. RESPILON
i.

Sportovní láhev Orion z tritanu, 0,65l

j.

Sportovní vak - Europlasma

k. Fitness náramek Xiaomi Mi band 5
l.

Bobovací kluzák AlpenZipfel

m. Bezdrátový Reprobox JBL Go2

n. Badmintonové rakety Wilson
o. Smoothie Mixer ETA Activmix Team
p. Set 3 vín z Château Valtice
q. Vinný set - Europlasma
r.

Termohrnek - Europlasma

s. Chránič na karty - Europlasma
E.

Pozor na daně! Účastník je odpovědný za případné dopady vyplývající z českých
daňových předpisů, které jsou spojené s přijetím Dárku.

F.

Výhercem Velké vánoční loterie může být pouze ten Účastník, který řádně splní
všechny podmínky Velké vánoční loterie.

G.

Na poskytnutí Dárku nemá Účastník právní nárok. Hodnotu výher nelze vyplatit v
penězích.

4.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY

Pořadatel tímto informuje Účastníka, že za účelem realizace jeho účasti ve Velké vánoční
loterie a zaznamenáním informace o tom, že se stal výhercem, zpracovává jeho osobní údaje,
které k tomuto účelu poskytl, a to v rozsahu jméno, příjmení. Výše uvedené zpracování
osobních údajů Pořadatel vykonává z titulu plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektů údajů.
Kompletní informace o zpracování osobních údajů dle platného znění zákona o zpracování
osobních údajů a čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu „INFORMACE O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY“ dostupné na
https://www.europlasma.cz/o-nas/pravni-dokumenty.html. Pokud o to Účastník požádá, může
podmínky Velké vánoční loterie i informaci o zpracování osobních údajů také obdržet na
recepci každého z odběrových center Pořadatele.
5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel prohlašuje, že Vánoční loterie není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o
hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o
ochraně spotřebitele.
Pro vyloučení veškerých pochybností Pořadatel prohlašuje, že všechny Dárky udílené v rámci
Velké vánoční loterie splňují veškeré regulatorní nároky na odměňování Účastníků podle
platných právních předpisů, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít
podezření, že dosáhl výsledku ve Velké vánoční loterie podvodným jednáním nebo jednáním,

které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Velké
vánoční loterie. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené
v souvislosti s realizací a užíváním Dárků. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené
osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Velké vánoční loterie podle
těchto Pravidel.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel, či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení
Velké vánoční loterie, a to i bez předchozího upozornění. Taková změna pravidel plně
nahrazuje předešlé
verze
Pravidel
a
vstupuje v účinnost
dnem
zveřejnění
na stránce www.europlasma.cz.
V případě zrušení Velké vánoční loterie nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených
nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti s Velkou vánoční loterií vznikly. Omezení
odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně
závazné právní předpisy České republiky.
Tato Pravidla jsou účinná od 26. 10. 2020.

