
 

PRAVIDLA 

AKCE DÁRCE ZÍSKÁVÁ DÁRCE 

(DÁLE JEN „PRAVIDLA”) 

 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel 

Kampaně pořádané 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“). 

Tato pravidla tvoří spolu s dohodou (dále jen 

„Dohoda“) úplné a celé znění pravidel v rámci této 

Kampaně. 

Pojmy zde uvedené s velkým písmenem, mají 

stejný význam jako pojmy uvedené v Dohodě. 

1. Jak dlouho Kampaň trvá? 

Kampaň trvá od 1.9.2009 do odvolání (dále jen 

„Rozhodné období“). O ukončení Kampaně bude 

Pořadatel předem informovat na svých 

stránkách www.europlasma.cz, a to minimálně 

čtyři (4) týdny před koncem Kampaně. 

2. Jak se mohu účastnit Kampaně? 

Účastníkem Kampaně se mohou stát pouze fyzické 

osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele 

registrovány jako dárci krevní plazmy a zároveň 

které s Pořadatelem uzavřely platnou a řádně 

vyplněnou Dohodu (pro účely těchto Pravidel dále 

jen „Registrovaný dárce“). 

Návrh textu Dohody je dostupný ve všech 

provozovnách Pořadatele. 

3. Jak Kampaň probíhá? 

Registrovaní dárci, kteří přivedou/doporučí 

v Rozhodném období Kampaně do kterékoliv 

provozovny Pořadatele nového zájemce o odběr a 

tento zájemce splní podmínky popsané v bodě 4. 

níže, získají tzv. náborovou prémií (dále jen 

„Náborová prémie“).  

4. Jaké jsou podmínky získání Náborové 

prémie? 

Pro získání Náborové prémie je nutné, aby nový 

zájemce o odběr splnil v následujícím pořadí 

všechny tyto podmínky: 

4.1. V době trvání Kampaně na recepci 

kterékoliv provozovny Pořadatele nahlásil, 

že přišel na doporučení konkrétního 

Registrovaného dárce, kterého 

identifikuje jménem, příjmením a zároveň 

rokem narození nebo jménem a příjmením 

a posledními 4 čísly dárcovského čísla 

Registrovaného dárce; a následně 

4.2. nový zájemce úspěšně projde vstupním 

vyšetřením Pořadatele; a zároveň 

4.3. nový zájemce úspěšně absolvuje tři (3) 

odběry krevní plazmy. 

4.4. Na doporučeného nového zájemce o odběr, 

který splní všechny výše uvedené 

podmínky, se hledí jako na úspěšného 

zájemce (dále jen „Úspěšný zájemce“), a to 

ode dne, kdy absolvoval třetí (3.) odběr 

krevní plazmy.   

5. Co se myslí úspěšným odběrem pro 

účely této Kampaně? 

Za úspěšný odběr se pro účely této Kampaně 

považuje každý úspěšně realizovaný odběr krevní 

plazmy od nového zájemce o odběr. Za úspěšný 

odběr se nepovažuje odběr krevního vzorku, 

realizovaný v rámci vstupní lékařské prohlídky.  

6. Kamarád již jednou daroval krevní 

plazmu. Lze na něj nahlížet jako 

na nového zájemce o odběr? 

Za nového zájemce o odběr se považuje osoba, 

která není Registrovaným dárcem nebo 

v posledních 5 letech nedarovala u Pořadatele 

krevní plazmu. 

7. Co to je Náborová prémie? 

Za každého Úspěšného zájemce vzniká 

Registrovanému dárci nárok na Náborovou prémii 

ve výši 1.000,- Kč. 

Evidence nároku Registrovaného dárce na 

Náborovou prémii je vedena u Pořadatele, a to 

počínaje následujícím pracovním dnem po dni, kdy 

Úspěšný zájemce splnil poslední úspěšný odběr. 

O vzniku nároku na Náborovou prémii je Pořadatel 

povinen Registrovaného dárce informovat, a to 

nejpozději do dalšího odběru Registrovaného 

dárce. 

http://www.europlasma.cz/


 
Náborová prémie bude vyplacena Registrovanému 

dárci v hotovosti na recepci Pořadatele, a to 

základě podpisu Dohody. Registrovaný dárce musí 

o vyplacení Náborové prémie v této lhůtě požádat.  

Pozor na daně! Registrovaný dárce je odpovědný 

za případné dopady vyplývající z českých 

daňových předpisů, které jsou spojené s přijetím 

Náborové prémie. 

8. Mohu dostat Náborovou prémii i za více 

přivedených Úspěšných zájemců? 

Samozřejmě, počet vyplacených Náborových 

prémii není omezen. 

9. Co když přivedu nového zájemce 

o odběr a Kampaň následující den 

skončí? 

Pokud nový zájemce o odběr úspěšně 

absolvuje v den platnosti Kampaně vstupní 

lékařskou prohlídku a stihne realizovat 

požadované množství odběrů do 2 měsíců po 

skončení Kampaně, vznikne Registrovanému 

dárci nárok na Náborovou prémii. 

10. Zpracování osobních údajů a projevů 

osobní povahy 

Pořadatel tímto informuje Registrovaného dárce, 

že za účelem realizace jeho účasti v Kampani 

zpracovává jeho osobní údaje, které k tomuto 

účelu poskytl. Výše uvedené zpracování osobních 

údajů Pořadatel vykonává z titulu plnění této 

dohody uzavřené mezi Registrovaným dárcem a 

Pořadatelem. 

Pořadatel zároveň vyrozumí Registrovaného dárce 

o zpracování jeho osobních údajů za účelem účasti 

v této Kampani, a to v přiměřené lhůtě po získání 

jeho osobních údajů od nového zájemce, 

nejpozději však do jednoho (1) měsíce. 

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 Kampaně i informaci o zpracování 

osobních údajů také obdržet na recepci každého 

z odběrových center Pořadatele. 

11. Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla plně nahrazují jakákoli předchozí 

pravidla Kampaně. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Pořadatel 

prohlašuje, že všechny Náborové prémie udílené 

v rámci Kampaně 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 

bude mít podezření, že dosáhl výsledku 

v Kampani podvodným jednáním nebo jednáním, 

které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými 

mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Kampaně. 

Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez 

možnosti odvolání. 

Nárok na Náborovou prémii, který vznikl 

Registrovanému dárci před účinností těchto 

Pravidel, zůstává zachován. Stejně tak podmínky, 

které již nový zájemce o odběr úspěšně splnil, se 

považují za splněné i podle těchto Pravidel.    

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel, 

či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení 

Kampaně, 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 Kampaně nemají Registrovaní 

dárci nárok na náhradu škod, které by jim 

případně v souvislosti s Kampaní 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 1.9.2022 
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