
 
 

PRAVIDLA AKCÍ  

ODMĚŇUJÍCÍ DÁRCE ZA URČITÝ POČET ODBĚRŮ 

(DÁLE JEN „PRAVIDLA”) 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel výše uvedeného marketingového projektu 

pořádaného společností EUROPLASMA s.r.o., IČO: 284 93 591, DIČ: CZ28493591, se sídlem 

Roztylská 2321/19, PSČ 148 00, Praha 4 – Chodov (dále jen „Pořadatel“) (celé dále jen 

„Projekt“ či „Projekty“). 

Tato pravidla jsou veřejně dostupná na všech provozovnách Pořadatele a také na internetové 

stránce Pořadatele https://www.europlasma.cz/pravni-dokumenty.html. 

1. Jak dlouho Projekt trvá? 

Pořadatel vyhlašuje Projekt v nepravidelných, často časově omezených obdobích (dále jen 

„Rozhodné období“). Pořadatel si vyhrazuje právo Rozhodné období Projektu dle svého uvážení 

zkrátit, prodloužit nebo Projekt zcela ukončit, a to bez předchozího upozornění. 

2. Jak se mohu účastnit Projektu? 

Účastníkem Projektu se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele 

registrovány jako dárci krevní plazmy a zároveň které odevzdaly osobně na kterékoliv 

provozovně Pořadatele řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku. (pro účely těchto Pravidel dále 

jen „Registrovaný dárce“). 

Přihláška je dostupná ve všech provozovnách Pořadatele. 

Podáním přihlášky se Registrovaný dárce automaticky účastní všech aktuálně probíhajících 

a budoucích Projektů. 

3. Jak Projekt probíhá? 

Registrovaný dárce absolvuje v Rozhodném období určité množství úspěšných odběrů krevní 

plazmy, po jejichž splnění získá věcnou odměnu (dále jen „Odměna“).  

Pro každý jednotlivý Projekt určí Pořadatel: 

a. Rozhodné období;  

b. množství úspěšných odběrů krevní plazmy, po jejichž splnění získá Registrovaný 

dárce odměnu; 

c. popis Odměny pro Registrované dárce. 

Popis jednotlivých Projektů a jejich bližší podmínky Pořadatel zveřejní ve všech svých 

provozovnách a také na internetové stránce www.europlasma.cz  
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4. Co se myslí úspěšným odběrem pro účely Projektu? 

Za úspěšný odběr se pro účely Projektů považuje každý úspěšně realizovaný odběr krevní 

plazmy od Registrovaného dárce. Za úspěšný odběr se nepovažuje odběr krevního vzorku 

realizovaný v rámci vstupní lékařské prohlídky. 

Pokud fyzická osoba podá přihlášku do Projektů až po realizaci odběru krevní plazmy, ale stále 

ve stejný den, v němž byl odběr realizován, započítává se tento odběr do podmínek probíhajících 

Projektů.   

5. Jaká je Odměna? 

Pořadatel stanovuje pro každý Projekt různé druhy a formy Odměn, přičemž Odměny mohou být 

odstupňovány v závislosti na počtu absolvovaných odběrů. 

Množství Odměn je ovšem vždy limitované a Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Odměn 

v průběhu Projektu. 

6. Jak se dozvím o získání Odměny? 

Pořadatel informuje všechny Registrované dárce, kteří splnili podmínky pro získání Odměny 

v Rozhodném období, bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů prostřednictvím 

mobilního telefonu nebo e-mailu, uvedeném v přihlášce do Projektů, případně také a provozovně 

Pořadatele, ve které je zaregistrován jako Dárce. 

7. Kde si můžu Odměnu vyzvednout? 

Zásadně si Registrovaný dárce může vyzvednout Odměnu na provozovně Pořadatele, ve které 

je zaregistrován jako Dárce. Pořadatel upozorňuje, že s ohledem na omezené množství Odměn 

se Registrovaným dárcům doporučuje se informovat na dostupnost konkrétní Odměny 

na jednotlivých provozovnách Pořadatele. 

Registrovaný dárce ztrácí nárok na Odměnu, nebude-li možné předat Odměnu nejpozději do 

konce Rozhodného období, a/nebo odmítne-li Registrovaný dárce Odměnu převzít. 

Pozor na daně! Registrovaný dárce je odpovědný za případné dopady vyplývající z českých 

daňových předpisů, které jsou spojené s přijetím Odměny. 

8.  Co dělat, když se nechci už nadále účastnit Projektů? 

Pokud si Registrovaný dárce nepřeje účastnit se konkrétního Projektu, písemně o tom vyrozumí 

Pořadatele. Tímto vyrozuměním nezaniká jeho účast v ostatních Projektech, pouze účast 

v konkrétním Projektu, ve kterém nemá zájem o účast. 

Pokud si dárce již nepřeje být nadále Registrovaným dárcem, je oprávněn svoji registraci kdykoliv 

zrušit. Ukončení registrace lze provést osobně na kterékoliv provozovně Pořadatele, nebo 

zasláním písemného oznámení o ukončení registrace na emailovou 

adresu gdpr@europlasma.cz s uvedením svých registračních údajů a data, ke kterému má být 

registrace ukončena. 
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Pořadatel po odhlášení uchovává informace o Registrovaném dárci a jeho účasti v jednotlivých 

Projektech po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Předmětné informace 

o Registrovaném dárci nebudou po ukončení registrace nadále užívány pro marketingové účely 

Pořadatele ani třetích osob.  

9. Zpracování osobních údajů a projevů osobní povahy 

Pořadatel tímto informuje Registrovaného dárce, že za účelem realizace jeho účasti v Projektu 

zpracovává jeho osobní údaje, které k tomuto účelu poskytl. Výše uvedené zpracování osobních 

údajů Pořadatel vykonává z titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Registrovaným dárcem a 

Pořadatelem spočívající v přihlášení Registrovaného dárce do marketingových projektů 

pořádaných Pořadatelem. 

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. Pokud o to Dárce požádá, může podmínky 

Projektu i informaci o zpracování osobních údajů také obdržet na recepci každého z odběrových 

center Pořadatele. 

10. Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla plně nahrazují jakákoli předchozí pravidla Projektu. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Pořadatel prohlašuje, že všechny Odměny udílené v rámci 

Projektu splňují veškeré regulatorní nároky na odměňování Registrovaných dárců 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 Registrovaného dárce, a to v případě, že 

budou mít podezření, že dosáhl výsledku v Projektu podvodným jednáním nebo jednáním, které 

je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Projektu. 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 Odměny. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené 

osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Projektů podle těchto Pravidel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel, či rozhodnutí o přerušení či úplném zrušení 

Projektu, a to 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 Projektu nemají Registrovaní dárci náhradu škod, které by jim případně v 

souvislosti s Projektem vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním 

rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky. 

Tato verze Pravidel je účinná ode dne 21. 10. 2019. 
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