ÚPLNÉ PODMÍNKY
MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
„JARNÍ TŘICÍTKY aneb 100 nákupů zdarma“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tento dokument představuje úplné podmínky marketingové kampaně pořádané obchodní
společností MEDICON Pharm s.r.o., IČ: 036 61 989, DIČ: CZ03661989, se sídlem Antala
Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 236008, (dále jen „Organizátor“), která se pořádá na
území České republiky (dále jen „Místo konání“) v termínu od 4. 4. 2017 od 0:00 hodin
do 30. 4. 2017 do 23:59 hodin (dále jen „Doba konání“) pod názvem „Jarní třicítky aneb
100 nákupů zdarma“ (dále jen „Kampaň“ a „Podmínky“). Tyto Podmínky jsou k
dispozici na webu Organizátora na adrese http://www.nutri-vyziva.cz/clanky?jarnitricitka a
v tištěné podobě v kamenné prodejně Organizátora na adrese Lékárna Pharmacentrum,
Antala Staška 80, Praha 4 – Braník, PSČ 140 44.

2. POPIS KAMPANĚ
1. „Jarní třicítky aneb 100 nákupů zdarma“ znamená, že vybraný Účastník získá za svůj Nákup
na e-shopu Zdravá výživa Lékárna Pharmacentrum na internetové adrese www.nutrivyziva.cz (dále jen „E-shop Zdravá výživa“) realizovaný v Místě konání a Době konání
Kampaně kredit v hodnotě 100 % kupní ceny realizovaného Nákupu, na základě kterého se
Kampaně účastnil (dále jen „Kredit“). Tento Kredit může Účastník uplatnit nejpozději do
31. 5. 2017 na nákup zboží na E-shopu Zdravá výživa tak, že jej uvede při nákupu na místo
k tomu určené podle instrukcí, které mu budou Organizátorem sděleny podle čl. 4 odst. 3
Podmínek. Organizátor za Dobu konání Kampaně vyhlásí celkem maximálně 100 výherců,
kteří získají Kredit.

3. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
1. Kampaně se může zúčastnit zákazník s doručovací adresou v České republice, který provádí
nakup jako spotřebitel a je plně svéprávný (dále jen „Účastník“), pokud splní Podmínky
Kampaně v Době konání, může získat Kredit, a dále splňuje tyto podmínky:
a) Má úplně a pravdivě vyplněnou registraci na E-shopu Zdravá výživa, tj. sdělí
Organizátorovi své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu
bydliště, adresu elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „Registrace“).
Registrací se rozumí též úplně a pravdivě vyplněná objednávka obsahující
veškeré údaje podle tohoto pododstavce Podmínek;
b) V Době konání Kampaně nakoupí zboží a zcela uhradí kupní cenu za toto
zboží z E-shopu Zdravá výživa (dále jen „Nákup“).
2. Z Kampaně budou vyloučeny osoby, které:
a) Nesplňují podmínky pro účast v Kampani vyžadované těmito Podmínkami;

b) Budou jednat v rozporu s těmito Podmínkami Kampaně nebo v rozporu
s právními předpisy, dobrými mravy nebo se dopustí v souvislosti
s Kampaní podvodného jednání;
c) Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace;
d) Jsou vůči Organizátorovi v pracovním nebo obdobném právním poměru či
osobou personálně nebo majetkově spjatou s Organizátorem, anebo osobou
příbuznou či blízkou těchto osob.
3. V případě vyloučení Účastníka z Kampaně nemá Účastník právo na náhradu nákladů či
jakékoliv újmy nebo škody, která mu tím vznikla, nebo vzniknout mohla. Pakliže byl
vyloučený účastník výhercem, pozbývá vyloučením práva na vydání výhry. Organizátor
není povinen za vyloučeného Účastníka, který byl zároveň výhercem, určit náhradního
výherce.
4. Organizátor výslovně upozorňuje zákazníky, že Kampaň není určena pro podnikatele, tedy
v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Organizátora není určená mj. pro
zákazníky, kteří mají ve své Registraci vyplněné identifikační číslo.

4. PRAVIDLA KAMPANĚ
1. Účastníkem Kampaně je každý zákazník, který provede Nákup na E-shopu Zdravá výživa
v Místě konání a Době konání Kampaně, a který splňuje veškeré požadavky stanovené
těmito Podmínkami.
2. Výhercem se stává každý 30. Účastník, který provedl Nákup na E-shopu Zdravá výživa,
kdy vzestupné pořadí Účastníků se začíná počítat počátkem Doby konání Kampaně a řídí
se okamžikem odeslání objednávky Účastníkem, za podmínky, že na základě této
objednávky dojde k Nákupu, tedy uzavření kupní smlouvy mezi Organizátorem a
Účastníkem, řádnému a včasnému uhrazení kupní ceny a převzetí zboží. Vzestupná číselná
řada pořadí Účastníků se přerušuje vždy každý den přesně o půlnoci (v 0:00 hodin), kdy
bezprostředně po okamžiku přerušení počíná běžet nová číselná řada pořadí Účastníků.
3. Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 7 dnů po provedení Nákupu, a to na webové stránce
http://www.nutri-vyziva.cz/clanky?jarnitricitka. Výherci budou zároveň informování o
výhře oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty (e-mail) uvedenou v jejich
Registraci .
4. V případě, že Účastník neodstoupí od Nákupu v zákonné lhůtě a bude výhercem, obdrží od
Organizátora bližší informace ohledně Kreditu, včetně instrukce, jak jej uplatnit, a to na emailovou adresu Účastníka uvedenou v Registraci. Organizátor upozorňuje, že Účastník je
povinen využít Kredit v plné hodnotě, resp. nevyužitá část hodnoty Kreditu se Účastníkovi
nijak neproplácí/nenahrazuje. Účastník je povinen Kredit využít na nákup zboží nabízeného
Organizátorem.
5. Kredit je možné uplatnit nejdříve 15. den po oznámení výhry Účastníkovi podle odst. 3
tohoto článku Podmínek nebo ode dne doručení oznámení podle odst. 4 tohoto článku
Podmínek, podle toho, která událost nastala později. Kredit je možné uplatnit nejpozději
dne 31. 5. 2017.
6. Organizátor si vyhrazuje právo Kredit nevyplatit či neposkytnout, pokud výherce zboží
vrátí, či jinak ukončí smlouvu, na základě které byl zařazen do Kampaně. Kredit není právně
vymahatelný.
7. Kredit, který nelze předat výherci, neboť se zjistí, že u daného Účastníka nebyly splněny
podmínky Kampaně, propadá ve prospěch Organizátora okamžikem, kdy vyšlo najevo, že
nejsou splněny podmínky Kampaně. V případě, že výherce není možné zastihnout, propadá
Kredit po uplynutí lhůty 45 dnů od vyhlášení výherce Organizátorovi.

8. Organizátor v rámci Kampaně nevyplácí žádné peníze Účastníkům, Kredit nelze v Kampani
ani po jejím ukončení směnit za peníze, Kredit je nevratný, neměnný a není možné jej
nahradit dárkem ani poukázkou. Kredit není možné ani dále prodat či jinak zcizit.
9. Organizátor výslovně uvádí, že Kredit není možné proplatit v hotovosti, a to ani při
případném vrácení zakoupeného zboží. Organizátor takovému Účastníkovi, který vrátí
zboží, na jehož zakoupení Kredit uplatnil, poskytne náhradu ceny za zboží Účastníkem
skutečně uhrazené, zbývající hodnota (Kredit) propadne bez nároku na náhradu
Organizátorovi.
10. Kredit neuplatněný ve lhůtě stanovené v těchto Podmínkách či lhůtě na něm uvedené,
nemůže být Účastníkovi jakkoliv nahrazen a na poskytnutí slevy nemá Účastník žádný
nárok.

5. OSOBNÍ ÚDAJE
1. Účastník, který projeví zájem účastnit se Kampaně (viz čl. 4 odst. 1 Podmínek), dává
Organizátorovi ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění (dále jen „ZOOÚ“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu
zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní telefon a e-mail za účelem prověření
jeho účasti v Kampani a předání Kreditu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je
svobodný, dobrovolný a určitý. Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným
oznámením zaslaným na adresu sídla Organizátora, kdy toto odvolání souhlasu je účinné
dnem jeho doručení Organizátorovi. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních
údajů je Účastník vyloučen z další účasti v Kampani a zároveň pozbývá veškerá práva a
nároky na předání Kreditu, učiní-li tak před jeho převzetím či uplatněním.
2. Účastník tímto pro případ, že se stane výhercem, dává Organizátorovi výslovný souhlas se
zpracováním jeho jména, příjmení a místa bydliště (pouze v rozsahu obec) tak, že budou
tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 3 Podmínek zveřejněny společně s údaji ostatních
výherců na webu E-shopu Zdravá výživa na adrese http://www.nutrivyziva.cz/clanky?jarnitricitka.
3. Účastník tímto bere na vědomí, že má dle ust. § 12 ZOOÚ právo přístupu k osobním údajům
a dle ust. § 21 ZOOÚ právo žádat Organizátora o vysvětlení, dále právo požadovat
odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení
jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. V případě pochybností o dodržování práv
Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může Účastník obrátit na
Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
4. Účastník tímto zároveň uděluje Organizátorovi souhlas k využití jeho elektronických
kontaktních údajů pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, v platném znění.
5. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní adresa
(obec), slovní projevy a audiovizuální záznamy, které Organizátor pořídil v souvislosti s
pořádáním a vyhodnocením Kampaně a předáním či uplatněním Kreditu, mohou být
použity pro účely propagace Organizátora včetně zasílání obchodních sdělení, a to na
období 5 let od počátku Kampaně.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku (sítě internet).
2. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za jakékoliv chyby způsobené při přenosu
elektronických zpráv.
3. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zcela zrušit.
Změnu nebo zrušení Kampaně oznámí Organizátor na webu Organizátora na adrese
http://www.nutri-vyziva.cz/clanky?jarnitricitka. Nebude-li v oznámení uvedeno jiné
datum, jsou změna či zrušení Kampaně účinné okamžikem jejich zveřejnění.
4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Kampani.
5. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.
V Praze dne 3. 4. 2017

