PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE „4x daruj a získej
dárek – kávu, či elektrický kartáček“ v období 26.9. –
31.12.2020
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce
s názvem „4x daruj a získej dárek – kávu, či elektrický kartáček“ (dále jen „Akce“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen
„Pravidla“).
1. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem Akce je Amber Plasma a.s., se sídlem V Hůrkách
2145/1, Praha, 158 00, IČO: 27829049. V obchodním rejstříku je zapsána pod
spisovou značkou B 14786, Městský soud v Praze. (dále jen „Amber Plasma“
nebo „Pořadatel“).
2. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období 26. 9. až 31. 12. 2020 (dále jen „Doba trvání Akce“).
3. Komu je Akce určena
Do Akce se mohou zapojit všechny fyzické osoby, které v době trvání Akce
úspěšně darují čtyřikrát svojí krevní plazmu, a to na všech aktuálně otevřených
pobočkách Amber plasma (k datu 29.9.2020), míněno v Praze, Chomutově,
Děčíně, Teplicích, Litoměřicích, Příbramě nebo v Jablonci nad Nisou. Do
slosování o odšťavňovač budou zařazení dárci, kteří ve stejném termínu (26.9. –
31.12.2020) úspěšně darují minimálně šestkrát.
4. Účastníci Akce
Jsou pravidelní dárci plazmy v centrech Amber Plasma, kteří v době trvání Akce
úspěšně darují svou plazmu minimálně čtyřikrát, případně šestkrát.
5. Odměny a podmínky pro její přiznání
Odměnou v této Akci je káva od výrobce Tonino Lamborgini nebo sonický
kartáček ETA, jedná se o dárek pro prvních 2 000 dárců, kteří splní podmínku
čtyřikrát úspěšného darování v době trvání Akce. Dárci si mohou odměnu vybrat
dokud daný dárek bude na skladě. Zároveň, pokud dárci splní podmínku šestkrát
úspěšného darování v daném termínu 26.9. – 31.12.2020 budou automaticky
zařazeny do slosování o odšťavňovač. Losovat se celkem bude 35
odšťavňovačů.

6. Způsob a termíny připsání Odměn
Odměna bude Účastníkovi Akce dána neprodleně po čtvrtém úspěšném odběru
jeho krevní plazmy v konkrétním centru Amber Plasma ve kterém proběhly čtyři
úspěšná darování, pokud vybraný dárek bude na skladě. V opačném případě
dostane dárek druhý. Slosování o odšťavňovač proběhne 4.1.2021. Dárci budou
o výhře informování pomocí emailu.

7. Informace účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Pro účely Akce - za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o
získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka
Akce - jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo, emailovou adresu.
Správcem osobních údajů je Pořadatel.
Osobní údaje nebudou předány mimo EU.
Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na
Akci. Bez poskytnutí osobních údajů není možné se Akce účastnit.
8. Závěrečná ustanovení
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či
nepeněžité plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a
užíváním Odměny.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího
průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo
předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou
platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Zájemce/Účastníka Akce, které
bude v rozporu s těmito Pravidly, nebo v rozporu s dobrými mravy, nebo v
rozporu s účelem Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání, nebo
jednání, které by mohlo ohrozit, nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje
si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných

sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení
Účastníka Akce z Akce bez náhrady.
Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.amberplasma.com
a všichni Účastníci Akce s nimi svou účastí v Akci vyslovují svůj bezvýhradný
souhlas.
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto
internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího
zveřejnění.

