
Pravidlá akcie „Vyhrajte voucher na 100€ “ 

 

1. Organizátor 
Obchodná spoločnosť CEMOD – CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 
25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. 
C vl. 13638 (ďalej len „Organizátor“) organizuje v období odo dňa 15.11 2016 do dňa 21.11 
2016 akciu s názvom „Vyhrajte voucher na 100€“ (ďalej len „Akcia“). Organizátor je 
majiteľom ochrannej známky Blancheporte“ a zároveň je prevádzkovateľom zásielkového 
obchodu s názvom „Blancheporte“ (ďalej len „Zásielkový obchod“). Tovar zo Zásielkového 
obchodu možno objednávať telefonicky, faxom, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom 
e-shopu a tiež poštou na objednávacom lístku priamo z tlačeného katalógu. Akcia môže byť 
prezentovaná v rôznych podobách.   
 

2. Účastníci akcie 
Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území 
Slovenskej republiky, ktorá si v období od 15.11 2016 do 21.11 2016 objedná tovar 
v zásielkovom obchode Blancheporte a použije jeden z týchto kódov výhody: 125.332, 
125.333, 125.334, 125.335, 125.336 tým je platne prihlásená do Akcie. V prípade objednávky 
telefonicky oznámi tento kód operátorovi, v prípade objednávky na internete musí tento kód 
vypísať do príslušnej kolónky v košíku. Z Akcie sú vylúčení zamestnanci Organizátora alebo 
osoby im blízke. V prípade účastníkov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať písomný 
súhlas zákonného zástupcu pre účasť na Akcii aj na prípadne prevzatie výhry. Z účasti na Akcii 
sú ďalej vylúčené osoby v zamestnaneckom či obdobnom pomere ku všetkým spoločnostiam 
spolupracujúcim s Organizátorom, ich rodinní príslušníci a osoby im blízke. O skutočnosti, či 
je určitá osoba oprávnená zúčastniť sa Akcie rozhoduje výlučne Organizátor.   
 

3. Cena 
Výherca získa voucher na nákup tovaru v internetovom obchode www.blancheporte.sk 
v hodnote 100€ . Platnosť voucheru je do 31.5.2017. 
 

4. Podmienky akcie 
Výhercom sa stane 5 zákazníkov s najvyšším počtom bodov získaných v tejto Akcii. Body budú 
pridelené na základe týchto kritérií: 
 
10.000 bodov za každú expedovanú objednávku, ktorou zákazník uskutočnil v zásielkovom 
obchode Blancheporte medzi 15.11 2016 až 21.11 2016 vrátane. 
 
10 bodov za každé 1 € zaplatené za tovar zakúpený v zásielkovom obchode Blancheporte 
medzi 15.11 2016 až 21.11 2016 vrátane. Do hodnoty zaplateného tovaru sa nezapočítava 
hodnota vráteného a reklamovaného tovaru v lehote 30 dní nasledujúcich po doručení 
zásielky. 
 
V prípade vyrovnanosti bodov rozhoduje o výhercovi dátum jeho prvej objednávky, ktorou sa 
prihlásil do Akcie - zákazník/zákazníci s najstarším dátumom tejto objednávky bude/budú 



označený(-í) ako výherca(-ovia). V prípade opätovnej vyrovnanosti bude vybraný zákazník 
s najvyššou hodnotou tejto prvé objednávky.  
Zoznam odmenených zákazníkov (výhercov) bude k dispozícii na písomne vyžiadanie 2 
mesiace po 21.11 2016, t.j.  po dátume uzávierky akcie. 
 

5. Účasťou na tejto Akcii účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a vyjadruje 
s nimi svoj súhlas.  
 

6. Výhercovia udeľujú v súlade s § 77 a násl. občianského zákonníka, súhlas s tým, aby 
organizátor zverejnil ich mená a neúplnú adresu v propagačných a reklamných materiáloch, a 
to na dobu 5 rokov od ukončenia tejto Akcie. 
 

7. Účastník vykonaním registrácie s uvedením osobných údajov súhlasí so zaradením takto 
poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti CEMOD - CZ s.r.o., 
Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom 
v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „správca“), ako správca, a s ich prípadným 
spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely, tj. ponúkanie produktov 
a služieb, informovaní o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení 
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 
neurčitú, tj. do odvolania súhlasu. Berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 
101/2000 Sb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne 
kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na 
opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade 
pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu. Dozorným orgánom je Úrad pre 
ochranu osobných údajov. 
 


