PRAVIDLA AKCE
„POMÁHÁME S EUROPLASMOU“
(DÁLE JEN „PRAVIDLA”)
Účelem tohoto dokumentu je úprava Pravidel výše uvedené marketingové akce 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“) (celé dále jen „Akce“).
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 Akce trvá?

Akce trvá od 25.05. do 30.06. 2020 (dále jen „Rozhodné období“).
2.

Jak se mohu účastnit Akce?

Účastníkem Akce může být každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která
v Rozhodném období u Pořadatele úspěšně daruje krevní plazmu a která se vzdá nároku na
úhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem plazmy
ve výši 700,- Kč a zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen
„Účastník Akce”).
3.

Jak Akce probíhá?

Účastník Akce se v rámci darování krevní plazmy vzdá nároku na úhradu účelně, hospodárně
a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem plazmy ve výši 700,- Kč (dále jen
„Příspěvek Dárce“) a rozhodne o jeho věnování jedné z partnerských institucí pro tuto akci:
a) Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov,
www.seniordomov.cz, nebo
b) Středisko sociálních služeb Praha 9, z. u., Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9,
www.ssspraha9.cz
(dále jen „Domovy seniorů“).
Příspěvek Dárce Pořadatel společně se svým příspěvkem, který bude ve výši násobku
Příspěvku Dárce (dále jen „Příspěvek Pořadatele“), věnuje na základě výše uvedeného
rozhodnutí Účastníka Akce vybranému z Domovu seniorů. Příspěvek Pořadatele může činit
až 50.000,- Kč.
Pořadatel se zavazuje celkovou sumu vybraných Příspěvků Dárců vč. Příspěvku Pořadatele
vyplatit jednotlivým Domovům seniorů do 15. pracovních dnů od skončení Rozhodného
období.

4.

Zpracování osobních údajů a projevů osobní povahy

Pořadatel tímto informuje Účastníka Akce, že za účelem realizace jeho účasti v rámci Akce
zpracovává jeho osobní údaje, které k tomuto účelu poskytl. Výše uvedené zpracování
osobních údajů Pořadatel vykonává z titulu oprávněného zájmu spočívajícího ve vedení
evidence Účastníků Akce.
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 Účastník Akce požádá, může
podmínky Akce i informaci o zpracování osobních údajů také obdržet na recepci každého z
odběrových center Pořadatele.
5.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení Účastníka Akce z účasti v Akci a na změnu Pravidel, či
rozhodnout o přerušení či úplném zrušení Akce, 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 Akce nemají Účastníci Akce náhradu škod, které by jim případně v
souvislosti s Akcí 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 25. 05. 2020

