PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
(dále jen „Pravidla”)

1.

POŘADATEL

1.1.

Pořadatelem věrnostního programu jakožto marketingového projektu (dále jen
„VĚRNOSTNÍ PROGRAM“ nebo „Projekt“) 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.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM plynule navazuje na stávající bonusový systém Pořadatele,
přičemž od 01. 09. 2019 až do odvolání platí pro všechny dárce jakožto účastníky tato
nová Pravidla.

2.2.

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM
probíhá
v dárcovských
centrech
společnosti
EUROPLASMA v Centru Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4 a v Centru Černý Most,
Chlumecká 765/6, Praha (také jako „Místo“ nebo „Místa“).

2.3.

Účastníkem VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU může být každá plně svéprávná fyzická
osoba starší 18 let, která je po dobu trvání tohoto Projektu kvalifikovaným dárcem
krevní plazmy ve společnosti EUROPLASMA; která vyplnila a podepsala přihlášku do
marketingových projektů; a která splnila veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly
(dále jen „Účastník”).

3.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM - PRAVIDLA

3.1.

Účastník s platnou registrací absolvuje v jednom z Míst, kde probíhá Projekt,
pravidelné odběry krevní plazmy. Po dosažení těmito Pravidly definovaného počtu
úspěšných darování bude Účastníkovi v příslušném Místě předán Dárek, definovaný
platnými pravidly Projektu.

3.2.

Dárkem se rozumí věcný upomínkový předmět, který Účastník získá na základě
absolvování Pořadatelem definovaného počtu úspěšných darování (dále jen
„Dárek“).

3.3.

Přehled Dárků vč. definovaného počtů úspěšných darování je následující.

Počet odběrů

Dárek

1.

odběr

Plátěná taška s logem Europlasma

3.

odběr

Měsíčková mast

5.

odběr

Šumivé tablety s vitamínem C

10. odběr

Francouzské víno

15. odběr

Nescafé instantní káva

30. odběr

Powerbanka

50. odběr

2x vstupenka do kina

75. odběr

Trekingové hole

100. odběr

Mikina s kapucí a logem Europlasma

130. odběr

Samonafukovací pytel

150. odběr

Elektrický kartáček na zuby

200. odběr

Elektrický kontaktní gril

4.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY

4.1.

Pořadatel tímto informuje Účastníka, že za účelem realizace jeho účasti ve
VĚRNOSTNÍM PROGRAMU zpracovává jeho osobní údaje, které k tomuto účelu
poskytl. Výše uvedené zpracování osobních údajů Pořadatel vykonává z titulu plnění
smlouvy uzavřené mezi Dárcem a Společností spočívající v přihlášení Dárce do
marketingových projektů pořádaných Společností.

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 VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU i informaci o zpracování
osobních údajů také obdržet na recepci každého z odběrových center Společnosti.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Pro vyloučení veškerých pochybností Pořadatel prohlašuje, že všechny Dárky udílené
v rámci Projektu 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.

5.2.

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

5.3.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla kdykoli či rozhodnout o přerušení či
úplném zrušení VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU.

5.4.

V případě zrušení VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU nemají Účastníci nárok náhradu
škod, které by jim případně v souvislosti s VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM vznikly.
Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to
umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

5.5.

Tato Pravidla jsou závazná pro všechny Účastníky VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU.
Tato aktualizovaná Pravidla jsou platná a účinná od 01. 09. 2019.

V Praze dne 01. 09. 2019

