Pravidla a podmínky prodejní akce
Účelem a předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce (dále
jen „akce“).
1. Pořadatel akce
Pořadatelem akce je společnost Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
IČO: 44 415 982, zapsána v Obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
č. 5765/B (dále jen „pořadatel“).
Organizátorem akce je společnost ProDiStore s.r.o., Holice 165, 930 34 Holice okr. DS, IČO:
47 383 691, zapsána v Obchodním rejstříku Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo
32662/T( dále jen „ProDiStore s.r.o.“).
ProDiStore s.r.o., je zároveň provozovatelem informačního systému, prostřednictvím kterého
bude docházet k přijímání a zpracování přijatých registrací na internetové stránce
www.mojelectrolux.sk od účastníků prodejní akce.
2. Termín a místo konání prodejní akce
Prodejní akce probíhá v termínu od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018 (dále jen „období trvání
prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“) u partnera akce
Electro World.
3. Účastník predajnej akcie
Účastníkem prodejní akce se může stát jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“).
4. Účast na prodejní akci
Prodejní akce se vztahuje na tyto modely mixéru Explore 7 značky Electrolux - E7TB1-4GB
a E7TB1-8SSM.
Účastník se do prodejní akce zapojí tak, že si v období trvání akce zakoupí vybraný model
Mixéru Explore 7 značky Electrolux v jedné z prodejen Electro World a následně získává nárok
na dárek - náramek BECHARMED zdobený Swarovského krystaly v hodnotě až 995 CZK.

Dárek získá po zaregistrování nákupu na stránce www.mojelectrolux.sk nejpozději do 14. 1. 2019
vyplněním registračního formuláře a přiložením naskenované kopie účetního dokladu
o zakoupeném mixéru Electrolux, který je zařazen do akce.
Do akce nebudou zařazené registrace provedené mimo období trvání prodejní akce či
registrace neobsahující všechny správné údaje či jinak nesplňující podmínky prodejní akce.
Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti registrace.
Účastník prodejní akce je povinnen uschovat si originál účetního dokladu – doklad o zaplacení
vybraného modelu mixéru Electrolux, pro případ nutnosti ověření nároku na bonus. Pokud
účastník na základě případné výzvy nepředloží doklad o zaplacení výrobků, splňující podmínky
těchto pravidel, t. j. údaje nebudou shodné s údaji uvedenými v rámci registračního formuláře,
bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na získání bonusu.
5. Bonus – ceny
Účastník zakoupením vybraného modelu mixéru Explore 7 značky Electrolux v jedné z prodejen
Electro World získává nárok na bonus v podobě náramku BECHARMED zdobeného Swarovského
krystaly v hodnotě až 995 CZK.
Nárok na dárek vzniká zaregistrováním zakoupeného mixéru na webové stránce
www.mojelectrolux.sk vyplněním registračního formuláře a přiložením naskenované kopie účetního
dokladu o zakoupeném mixéru Explore 7 značky Electrolux nejpozději do 14. 1. 2019. Dárek bude
doručen na adresu uvedenou v registračním formuláři nejpozději do konce trvání akce, nejdříve
čtyři týdny od registrace.
V případě, že účastník do této doby vrátil zakoupený mixér Electrolux do prodejny, je automaticky
vyloučen z prodejní akce a nevzniká mu nárok na bonus. Organizátor prodejní akce, ProDiStore
s.r.o., minimálně po uplynutí dvou týdnů od nákupu mixéru ověří u prodejce platnost nákupu.
6. Zpracování osobních údajů a práva na ochranu osobnosti
Účastí na prodejní akci každý účastník dává pořadateli ve smyslu §5 písm. a) zákona
č. 18/2018/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklamě a o změně
a doplnění některých zákonů a ve smyslu čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále
jen „Nařízení GDPR“) (dále jen „zákony“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno,
příjmení, adresa bydliště, PSČ za účelem prověření jeho platné účasti na prodejní akci, za účelem
odevzdání bonusu a na další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 10 let,
po uplynutí kterých budou poskytnuté údaje zlikvidovány v souladu s ustanoveními zákonů
a Nařízení GDPR. Účastník prodejní akce dále dává souhlas také se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, případně neúplná adresa bydliště (obec) v informačních
prostředcích a na webové stránce pořadatele prodejní akce. Účastník prodejní akce zároveň
vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a na výše uvedené účely

zpracovávané také prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem prodejní akce, a to
zejména agenturami zabezpečujícími organizaci a průběh prodejní akce. S těmito agenturami
má pořadatel uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, které těmto agenturám ukládají
všechny příslušné povinnosti ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.
Pořadatel je oprávnění k těmto osobním údajům přiřazovat také další osobní údaje účastníka
prodejní akce. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. V případě,
že účastník neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, nebude mu povoleno zúčastnit
se příslušné prodejní akce. Účastník prodejní akce má právo písemnou formou na adrese sídla
pořadatele, nebo na emailové adrese info@mojelectrolux.sk odvolat svůj souhlas ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.
Podle uvedených předpisů má účastník prodejní akce následující práva:
• právo požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby podle čl.
15 GDPR;
• právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR;
• právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR;
• právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR;
• právo odmítnout zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR;
• právo na přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR;
• pokud je zpracování založené na článku 6 ods. 1 písm. a) nebo na článku 9 ods. 2 písm. a)
Nařízení GDPR, právo kdykoliv svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost
zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; a
• právo podat návrh na započetí konání podle ust. § 100 zákona,
taktéž právo na omluvu, peněžní vyrovnání anebo peněžní náhradu, pokud bylo jednáním správce
údajů porušeno právo účastníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, či právo
na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli prodejní akce
a má za následek ztrátu nároku na bonus, pokud bude doručeno před jeho odevzdáním. Účastí
na prodejní akci účastník taktéž potvrzuje, že byl seznámen s Oznámením o ochraně osobních
údajů, uvedeným v sekci ochrana osobních údajů, který potvrdil udělením souhlasu uvedeného
v těchto pravidlech a podmínkách prodejní akce.
7. Závěrečné ustanovení
Účastí na prodejní akci každý účastník dále akceptuje, že bonus není ve smyslu § 845 ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákoníku v znění pozdějších předpisů soudně vymahatelný
a účastník nemůže požadovat ani jinou kompenzaci. Organizátor akce neodpovídá
za nesplnění případných daňových, odvodových nebo jiných povinností ze strany účastníka
akce souvisejících s obdržením bonusu.
Osoby nesplňující podmínky účasti na prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou
do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka
prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel si
vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. Prodejní akce se vztahuje jen na výrobky umístěné na trh firmou Electrolux Slovakia, s. r. o.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno
písemně formou dodatku, a zveřejněno na stránce www.mojelectrolux.sk. V případě jakýchkoliv
otázek nebo nejasností k této prodejní akci, prosím, kontaktujte info@mojelectrolux.sk.

