10 LET EUROPLASMY – Pravidla soutěže
(dále jen „Pravidla”)
1.

POŘADATEL

1.1.

Pořadatelem soutěže “10 let Europlasmy” (dále jen „10 LET EUROPLASMY“ nebo
„Soutěž“) 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.

10 LET EUROPLASMY probíhá od 09.09.2019 do 21.09.2019 (dále jen „Termín“) dle
těchto Pravidel.

2.2.

10 LET EUROPLASMY 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“ nebo „Místa“).

2.3.

Účastníkem 10 LET EUROPLASMY může být každá plně svéprávná fyzická osoba
starší 18 let, která je v Termínu Soutěže dárcem krevní plazmy ve společnosti
Europlasma s platnou registrací a zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito
Pravidly (dále jen „Účastník”).

3.

PRŮBĚH 10 LET EUROPLASMY – průběh Soutěže

3.1.

Účastník absolvuje v Termínu a v Místě Soutěže úspěšný odběr krevní plazmy.
Bezprostředně po provedení odběru krevní plazmy pak Účastník vylosuje formou
stíracího losu 1 dárek z losovacího bubnu umístěného v Místě Soutěže. formou
stírací kartičky.

3.2.

Výhrou se rozumí stírací kartička, kterou si Účastník vylosuje z losovacího bubnu, na
základě které mu bude na recepci v Místě Soutěže vydán pracovníkem Pořadatele
vylosovaný dárek (dále jen „Dárek“). Dárkem se rozumí jedna s následujících
věcných cen:

3.2.1.

Kontaktní gril Sencor

3.2.2.

Fitness náramek – Fitbit Inspire

3.2.3.

Trekingové hole Montilla

3.2.4.

Nože Victorinox

3.2.5.

Plátěná taška s logem Europlasma

3.2.6.

Sportovní taška s logem Europlasma

3.2.7.

Víno (vinařství Znovín nebo Château Valtice)

3.2.8.

Karton tyčinek CORNY

3.2.9.

Stavebnice Škoda Fabia model 2019 od fy. COBI

3.2.10. Hračka TREASURE X poklad série 2 od fy. COBI
3.2.11. Stavebnice Small Army model WAO T-34/85 od fy. COBI
3.2.12. Štípací sekera od fy. FISKARS
3.2.13. Nůžky na živý plot SmartFit™ od fy. FISKARS
3.2.14. Velký kuchařský nůž Functional Form+ od fy. FISKARS
3.2.15. Startovací set Functional Form od fy. FISKARS
3.2.16. Hardware nůž pro náročnou práci od fy. FISKARS
3.3.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže.

3.4.

Účastník může v Termínu vyhrát pouze jednou bez ohledu na počet úspěšných
darování, daných podmínkami této Soutěže.

3.5.

Na poskytnutí Dárku není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.

4.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY

4.1.

Pořadatel tímto informuje Účastníka, že za účelem realizace jeho účasti v Soutěži 10
LET EUROPLASMY 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.

4.2.

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/pravni-dokumenty.html/61_341informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-darce-krevni-plazmy. Pokud o to Dárce
požádá, může podmínky soutěže i informaci o zpracování osobních údajů také
obdržet na recepci každého z odběrových center Společnosti.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že
budou mít podezření, že dosáhl výsledku v 10 LET EUROPLASMY podvodným
jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy,
způsobilým ovlivnit výsledky 10 LET EUROPLASMY. Toto rozhodnutí Pořadatele je
konečné a bez možnosti odvolání.

5.2.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla kdykoli – i během 10 LET
EUROPLASMY či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení 10 LET EUROPLASMY .

5.3.

V případě zrušení Soutěže 10 LET EUROPLASMY nemají Účastníci nárok na
náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s
10 LET EUROPLASMY vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v
maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy
České republiky.

5.4.

Účastník účastí v 10 LET EUROPLASMY akceptuje tato Pravidla a zavazuje se je
dodržovat.

5.5.

Tato Pravidla jsou platná a účinná od začátku Soutěže, tj. od 09.09.2019.

V Praze, dne 15. 08. 2019

