Úplné znění pravidel
„VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
PRODUKTOVÉ ŘADY DR. WEISS“
Účelem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PRODUKTOVÉ ŘADY
DR. WEISS“ (dále také jako „věrnostní program“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla uvedeného věrnostního programu ve vztahu ke spotřebitelům-účastníkům. Výňatky z tohoto statutu či
zkrácená pravidla věrnostního programu uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze
informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly tohoto věrnostního programu. Tento statut může být
pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem.
1.

POŘADATEL
1.1. Pořadatelem tohoto věrnostního programu je Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT
LLC, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 29016827, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70609 (dále také jako „pořadatel“).

2.

DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
2.1. Věrnostní program probíhá na území České republiky od 1.7.2013 do odvolání pořadatelem (dále také jako
„doba trvání věrnostního programu“).
2.2. Pořadatelé si vyhrazují právo po dobu trvání věrnostního programu kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či
zkrátit dobu trvání věrnostního programu, pravidla věrnostního programu změnit anebo věrnostní program
zrušit, a to bez nároku účastníků na jakoukoliv náhradu či kompenzaci nákladů spojených s jejich účastí ve
věrnostním programu.

3.

ÚČASTNÍCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
3.1. Věrnostního programu se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky (dále také jako „účastníci“).
3.2. Do věrnostního programu budou zařazeni ti účastníci, kteří zcela splní stanovené podmínky. Osoby
nesplňující podmínky účasti ve věrnostním programu nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
věrnostního programu zařazeny.
3.3. Z účasti ve věrnostním programu jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k pořadateli a k dalším právnickým nebo fyzickým osobám podílejícím se na přípravě a realizaci věrnostního
programu, jakož i jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

4.

PRINCIP A PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
4.1. Účastníkem věrnostního programu se stává každá osoba dle čl. 3. těchto pravidel, která dohromady v jedné
obálce zašle na adresu Swiss Pharmaceutical Investment, Dr. Weiss, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3Žižkov, 5 čárových kódů z jakýchkoliv výrobků Dr. Weiss společně s listinou obsahující kompletní údaje
účastníka, tj. jméno, příjmení, věk, adresu, telefonní kontakt, e-mail a podpis (dále také jako „přihláška).
4.2. Každý účastník, který splnil pravidla věrnostního programu, obdrží zdarma 1 výrobek z produktové řady
Dr. Weiss, který si sám vybere a vybraný výrobek uvede na přihlášce (dále také jako „výrobek zdarma“).
Poštovné hradí pořadatel.
4.3. Aktuální platné portfolio výrobků, ze kterých lze výrobky zdarma vybírat, je k nahlédnutí na www.drweiss.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo tento seznam výrobků změnit, a to i zpětně.
4.4. Účastník se může do věrnostního programu zapojit opakovaně, vždy když splní podmínky účasti.
4.5. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické, organizační či jiné problémy spojené s doručováním přihlášky
vzniklé na straně účastníka či doručovatele. Pořadatel nepřijme do věrnostního programu zásilky odeslané
účastníkem jako nevyplacené nebo nedostatečně vyplacené.

5.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
5.1. Svou účastí v tomto věrnostním programu účastník potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a že s nimi
souhlasí a bude je dodržovat.
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených s tímto věrnostním programem a
sporech či pochybnostech ohledně pravidel tohoto věrnostního programu.
5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit vybrané výrobky zdarma jinými výrobky obdobného typu a
odpovídající hodnoty.
5.4. Výrobky zdarma není možné reklamovat, ani měnit jejich druhy či provedení. Na výrobek zdarma nevzniká
právní nárok vymahatelný soudní cestou. V rámci tohoto věrnostního programu nemůže být v žádném
případě poskytnuto náhradní plnění a je vyloučeno, aby hodnota výrobků zdarma byla vyplacena v hotovosti.
5.5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výrobku zdarma v případě změny
bydliště účastníka. Pořadatel rovněž neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výrobku
zdarma z důvodů spočívajících na straně účastníka. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení,
nedoručení anebo pozdní doručení výrobku zdarma z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož
prostřednictvím budou výhry doručovány. Vrátí-li se doručovaná zásilka s výrobkem zdarma od adresáta
z důvodu, že jí nepřevzal včas, odmítl převzít, nebo se na místě uváděné adresy nezdržuje, ztrácí účastník na
výrobek zdarma nárok.
5.6. Účastí ve věrnostním programu vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly věrnostního programu. Zároveň
účastník uděluje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby níže uvedený
správce zpracovával osobní údaje soutěžícím uvedené za účelem nabízení obchodu a služeb a s jejich
poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a
vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona
č. 480/2004 Sb. Kupující může tento souhlas písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT
LLC, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 29016827, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70609. Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je
dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy tohoto věrnostního
programu.
5.7. Pravidla věrnostního programu a další informace o věrnostním programu jsou po dobu konání věrnostního
programu k dispozici na www.drweiss.cz.

