Příloha č.1
Pravidla Akce
„LISTERINE® NIGHTLY RESET - Záruka vrácení peněz“

Tato pravidla obsahují úplnou úpravu spotřebitelské akce „LISTERINE ® NIGHTLY RESET- Záruka
vrácení peněz“ („Akce“) ke dni zahájení Akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem závazně
upravujícím pravidla Akce ve vztahu ke spotřebitelům.
Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a
propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly
Akce.
Účastník Akce po dobu 21 dnů pravidelně pečuje o svoje ústa, včetně používání ústní vody LISTERINE®
NIGHTLY RESET, a to podle návodu k použití uvedeném na obalu Výrobku. Optimální péče zahrnuje
čištění zubním kartáčkem a čištění mezizubních prostorů a následně vypláchnutí ústní vodou
LISTERINE® NIGHTLY RESET.
Pokud při dodržování péče o ústní dutinu, jak je uvedeno výše, nepocítíte rozdíl a toto sdělíte
Organizátorovi Akce, je Pořadatel připraven vrátit Vám peníze, které jste utratili při koupi 2 lahví ústní
vody LISTERINE® NIGHTLY RESET (maximálně však částku ve výši 370,- Kč).
Organizace Akce
1. Pořadatel:

společnost Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí
329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 41193075, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711

2. Organizátor:

společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník,
147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866

Organizátor zajišťuje pro Pořadatele průběh Akce.
3. Název Akce:

„LISTERINE® NIGHTLY RESET - Záruka vrácení peněz“

4. Časové podmínky:

Výrobek/Výrobky musí být zakoupeny v období od 1.5. 2019 do 30.6.
2019
Záruku vrácení peněz je možné uplatnit v období od 21.5. do 24.7.
2019

5. Místo:

Akce probíhá na území České republiky.
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6. Výrobky:
Akce se týká ústní vody LISTERINE® NIGHTLY RESET 400 ml („Výrobek“).

7. Kdo se může zúčastnit
Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České
republiky a která splní podmínky uvedené v Pravidlech, s následující výjimkami:
Akce se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo k
Organizátorovi anebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
Každý účastník je oprávněn zúčastnit se Akce, tedy uplatnit právo na vrácení peněz, pouze
jednou.

8. Podmínky Akce:
1) Podmínkou pro účast na Akci je v době od 1.5. 2019 do 30.6. 2019 („Doba pro nákup“) zakoupení
(najednou či postupně) 2 Výrobků.
2) Účastník Akce po dobu 21 dnů pravidelně pečuje o svoje ústa, včetně používání ústní vody
LISTERINE® NIGHTLY RESET, a to podle návodu k použití uvedeném na obalu Výrobku. Optimální péče
zahrnuje čištění zubním kartáčkem a čištění mezizubních prostorů a následně vypláchnutí ústní vodou
LISTERINE® NIGHTLY RESET.
3) Právo na vrácení peněz je možné uplatnit pouze v období od 21.5. do 24.7. 2019 (včetně), a to
zasláním dopisu na adresu Organizátora - Promotime, s.r.o., Klostermannova 1563/4, 143 00
Praha. Pro posouzení vzniku nároku na vrácení peněz je rozhodující datum odeslání dle poštovního
razítka pošty vyznačeného na obálce. Jedním dopisem je možné uplatnit pouze jeden nárok na vrácení
peněz.
4) V dopise účastník popíše, jak pečoval o svoje ústa s tím, že při dodržení 21 denní péče o ústní dutinu,
včetně používání ústní vody LISTERINE® NIGHTLY RESET, nezaznamenal rozdíl.
5) K dopisu musí účastník přiložit
•

•

originál účtenky (nebo účtenek) za nákup Výrobků dle článku 6 výše, které budou splňovat tyto
podmínky: jde o zjednodušené daňové doklady nebo faktury opatřené razítkem prodejce, ze
kterých jasně vyplývá, že účastník zakoupil Výrobek v Době pro nákup. Doklady musí být
nepoškozené a čitelné („Doklad“); a
víčka od Výrobků prokazující nákup Výrobků dle čl. 8 odst. 1 výše.

6) Účastník musí v dopise uvést své kontaktní údaje na území České republiky (i) jméno, (ii) příjmení,
(iii) datum narození, (iv) titul, (v) adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, (vi) emailová adresa
a (vii) telefonní číslo. Účastník musí v dopise zároveň uvést souhlas se zpracováním osobních údajů
v tomto znění:
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto dopise společností Johnson &
Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice, pro účely účasti v akci
„LISTERINE® NIGHTLY RESET - Záruka vrácení peněz“ po dobu jednoho roku.
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Účastník Akce musí dopis vlastnoručně podepsat. V případě, kdy účastník akce neuvede v dopise
souhlas ve znění uvedeném výše nebo dopis vlastnoručně nepodepíše, bude ho Organizátor
kontaktovat na telefonní číslo uvedené v dopise, a to za účelem získání souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
7) V případě řádného a včasného splnění všech podmínek budou účastníkovi Akce vráceny
prokazatelně dle Dokladu vynaložené náklady na zakoupení Výrobku/Výrobků (maximálně však částka
ve výši 370,- Kč) a poštovné. Poštovné bude uhrazeno dle ceny uvedené na zásilce, maximálně však
ve výši 48,--Kč. Pokud nebude na zásilce uvedena cena poštovného, bude uhrazena částka 48,-Kč.
8) Vrácené peníze budou účastníkovi Akce zaslány Organizátorem formou poštovní poukázky na
adresu v České republice, kterou účastník Akce uvedl v dopise, a to nejpozději do 24.8. 2019
9) Žádný účastník Akce nemůže požadovat jinou částku než částku doloženou Dokladem.
10) V případě, že si účastník Akce nevyzvedne poštovní poukázku včas, ztrácí nárok na vrácení peněz,
aniž by účastníkovi Akce vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Pořadatele či
Organizátora.

9. Všeobecná ustanovení
1) Akce se řídí platným právním řádem České republiky.
2) Účastí na Akci a odesláním dopisu Organizátorovi vyjadřuje účastník Akce souhlas s těmito pravidly
a s veškerými podmínkami Akce.
3) Veškeré dotazy, námitky ohledně průběhu Akce, apod. řeší Organizátor na základě smlouvy
s Pořadatelem.
4) Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s
Dokladem a dopisem, ledaže by tyto důvody byly na straně Pořadatele či Organizátora.
5) Potvrzení o odeslání zásilky s Dokladem a dopisem není považováno za její doručení Organizátorovi.
6) Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za vzniklé škody v případě nemožnosti doručení vrácených
peněz v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené účastníkem Akce.
7) Účastník Akce není oprávněn postoupit svá práva z účasti na Akci na jinou osobu. Účastník Akce
není oprávněn započítat svoji pohledávku z účasti na Akci vůči jakékoli jiné pohledávce Pořadatele či
Organizátora.
8) Organizátor je oprávněn ověřovat a kontrolovat, zda byly splněny podmínky pro účast v Akci.
Účastník Akce si je vědom skutečnosti, že nezašle-li dopis na adresu Organizátora či neuvede-li
kontaktní údaje v České republice a/nebo nedoloží-li Doklad v souladu s těmito pravidly, nevzniká mu
nárok na vrácení peněz.
9) Listiny a údaje zaslané účastníky Akce v souvislosti s touto Akcí Organizátorovi, včetně Dokladů,
nebudou účastníkům Akce vráceny.
10) Tato pravidla jsou po dobu konání Akce k dispozici na webové stránce www.LISTERINE.cz a
zároveň jsou uložena v písemné podobě u Organizátora na adrese PROMOTIME, s.r.o.,
Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4.
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10. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Pořadatel tímto v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů sděluje
účastníkům Akce následující informace týkající se zpracování jejich osobních údajů:
a) Správcem je společnost Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00
Praha 5 – Jinonice, IČ 41193075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 4711;
b) Osobní údaje účastníků Akce budou zpracovány na základě souhlasu za účelem vedení akce
„LISTERINE® NIGHTLY RESET – Záruka vrácení peněz“ ve smyslu těchto Pravidel;
c) Předmětem zpracování budou osobní údaje účastníků Akce v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii)
datum narození, (iv) titul, (v) adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, (vi) emailová adresa
a (vii) telefonní číslo;
d) Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován dobrovolně a osobní údaje budou
zpracovány po celou dobu trvání a vyhodnocení Akce a dále maximálně po dobu 1 roku po
vyhodnocení Akce, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle toho,
která skutečnost nastane dříve);
e) Osobní údaje účastníků Akce budou zpřístupněny pouze společnosti PROMOTIME, s.r.o., se sídlem
U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866, jakožto zpracovateli osobních údajů. Osobní
údaje nebudou zpřístupněny žádné jiné třetí osobě, nebudou předány do žádné třetí země a ani
nebudou v jakékoli formě zveřejněny.
f) Účastník Akce má právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování a v rozsahu příslušných právních předpisů na ochranu
osobních údajů má také právo na přenositelnost údajů.
g) Účastník Akce má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud
účastník Akce odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude ukončena jeho účast
v Akce. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě
uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
h) Účastník Akce může využít svého práva zasláním příslušného požadavku poštou na adresu
správce Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, PSČ 158 00 nebo elektronicky na emailovou adresu
JNJCZ@promotime.net. Účastník Akce může také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních
údajů správce prostřednictvím e-mailové adresy emeaprivacy@its.jnj.com.
i) Účastník Akce má také právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro
ochranu osobních údajů České republiky.

Účastí v Akci projevil účastník výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v tomto znění:
Tímto dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu
společností Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 411 93 075, za účelem účasti v akci „LISTERINE® NIGHTLY RESET – Záruka vrácení peněz“ v
souladu s těmito Pravidly a za podmínek v nich uvedených.
Souhlas uděluji dobrovolně na dobu 1 roku, resp. do jeho odvolání. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých
práv, včetně práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů České
republiky.

V Praze dne 21.3. 2019

4

