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USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR:
PROFIMED s.r.o., Business Park Prague Chrášťany;
Za Tratí 236, budova D; 252 19 Chrášťany

poskytol v rámci akcie, za podmienok zákona č. 101/2000
Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o ochrane osobných údajov ") správcom - spoločnosťou
PROFIMED s.r.o., Ječná 2, 120 00 Praha 2, IČ: 25158694,
Spisová značka C 77881 vedená u Městského soudu v Praze,
za účelom vyhodnotenia akcie, a to po dobu 5 rokov od
ukončenia akcie (ďalej len "Doba súhlasu").

PROFIMED International s. r. o.
Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava
NÁZOV AKCIE:
„Vymeňte starú za novú“ (ďalej len „akcia“).
TRVANIE: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
MIESTO KONANIA: Slovenská republika
PODMIENKY ÚČASTI:
Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou
na území Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, ktorý si
v čase konania akcie zakúpi na území Slovenskej republiky
v predajni zaradenej do akcie (pozri zoznam predajcov
na konci pravidiel) ústnu sprchu Waterpik a zároveň
odovzdá ľubovoľnú inú elektrickú ústnu sprchu a požiada
o dodatočnú 20% zľavu.
Poznámka: zariadenie nemusí byť funkčné, vrátené môže
byť zariadenie rôznych značiek a výrobcov.
MECHANIZMUS AKCIE:
Do tejto akcie sú zaradené všetky ústne sprchy Waterpik
zakúpené v období od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019
z aktuálnej ponuky v predajniach Profimed, v e-shope
Profimed.eu alebo u participujúcich predajcov.
V prípade, že nebudú splnené všetky uvedené podmienky
tejto akcie, usporiadateľ si vyhradzuje právo zľavu
neposkytnúť.
Odovzdaním starého prístroja a prijatím zľavy zákazník
súhlasí s likvidáciou prístroja. Neskoršie vrátenie starého
zariadenia preto nie je možné. V prípade následného
odstúpenia od kúpy nového zariadenia bude zákazníkovi
vrátená obstarávacia cena po odpočítaní poskytnutej zľavy.
SÚHLAS S PRAVIDLAMI, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ:
Zákazník svojou účasťou v tejto marketingovej akcii súhlasí
so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré prípadne

Osobné údaje môžu byť spracovávané v elektronickej
podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej
podobe neautomatizovaným spôsobom a poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné.
Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú
presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne
a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného
odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch.
Účastník berie na vedomie, že má práva oi. podľa § 11 a 21
zákona o ochrane osobných údajov, tj. hlavne, že svoj
súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese
správcu odvolať, má právo prístupu k osobným údajom
a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie
nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. Udelenie
súhlasu je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas
kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. V prípade
pochybností o dodržiavaní práv správcom účastník môže
požiadať správcu o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby
správca odstránil chybný stav.
Zároveň svojou účasťou na tejto akcii udeľujete v zmysle
§ 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách
informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov
(zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti),
v znení neskorších predpisov, usporiadateľovi svoj súhlas
so zasielaním obchodných oznámení s informáciami
o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa
a to po dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty
na vašu emailovú adresu, ktorú ste prípadne uviedoli pri
registrácii výrobku. Ste pritom oprávnení tento svoj súhlas
so zasielaním obchodných oznámenie kedykoľvek odvolať,
a to písomne listom na adresu sídla usporiadateľa, osobne
na adrese sídla usporiadateľa či prostredníctvom e-mailu
info@profimed.eu

Kontakt na obchodného zástupcu vo vašom regióne získate na
www.profimed.eu/obchodni-zastupci alebo na linke 800 10 50 50.
Distribútor: PROFIMED International s. r. o., www.profimed.eu
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Zoznam predajní
• e-shop: www.profimed.eu

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:
Akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie 15 rokov
s doručovacou adresou v SR.

Kamenné predajne Profimed
• Profimed Aupark, Bratislava
• Profimed Central, Bratislava
• Profimed Aupark, Košice
• Profimed Galéria Mlyny, Nitra

Účastník akcie nákupom výrobku so zľavou za vrátenie
starého prístroja v rámci tejto marketingovej akcie prijíma
pravidlá akcie a potvrdzuje, že sa s týmito pravidlami
oboznámil.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady
zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu
zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, prípadné zrušenie či
pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené
výrobky.
Usporiadateľ marketingovej akcie nezodpovedá za škody
alebo straty vzniknuté počas účasti na propagačnej akcii.
Usporiadateľ akcie nezodpovedá za škody vzniknuté
v dôsledku nesprávne uvedených údajov účastníkom.
Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený.
Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu
konania akcie nepretržite k dispozícii
na www.profimed.cz/obchodni-podminky.
Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky
podmienky na účasť v akcii a v prípade sporu posúdiť
a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke
spojenou s akciou.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov
z akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá,
jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady
nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi
vzniknúť.
V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, nebude od
účastníka akcie vrátený výrobok prevzatý. Prípadné
námietky voči priebehu akcie možno usporiadateľovi zaslať
doporučene do 120 dní od ukončenia akcie, tj. uplynutí
uvedenej doby trvania akcie, a to len písomne na poštovú
adresu usporiadateľa akcie uvedenú v týchto pravidlách.
Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
V Prahe, dňa 31. 10. 2018
PROFIMED s.r.o.

Kontakt na obchodného zástupcu vo vašom regióne získate na
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