Kupte – vyzkoušejte – ohodnoťte – získejte dárek
Zatímco ON vysává, VY si vychutnáváte svou kávu
Název akce: Dárek za nákup a online hodnocení robotického vysavače Rowenta
Do této akce jsou zařazeny robotické vysavače ROWENTA Smart Force Cyclonic RO8034 a RO8021,
prodávané prodejcem www.mall.cz, zařazeným do akce.
Účastník akce, který zakoupí produkt, na který se akce vztahuje a následně, napíše hodnocení produktu na stránce
produktu na www.mall.cz. Následně odešle mail s linkem a náhledem review, scanem účtenky a svými kontaktními
údaji (telefon, adresa pro zasání dárku) na mailovou adresu recenze@salesff.cz získá dárek –Kapslový kávovar KRUPS
Nespresso Citiz&Milk XN760BCP
Kapslový kávovar Nespresso CitiZ&Milk XN760BCP
Kávovar s retro-moderním designem a integrovaným šlehačem mléka je navržen tak, aby uspokojil jak milovníky kávy
Nespresso, tak i obdivovatele moderního designu. CitiZ představuje harmonii vysoce moderní technologie a inspirace
retro designem. Intuitivní a snadno ovladatelný CitiZ kávovar vybavený šlehačem mléka Aeroccino ztělesňuje odborné
znalosti Nespressa, aby vyhovoval všem milovníkům kávy a jejich preferencím.

Hodnocení musí obsahovat i text vztahující se k produktu a jeho použití.
Na jednu adresu bude zaslán pouze jeden dárek za ohodnocení produktu. Akci není možné požadovat přímo na
prodejně, výdejně nebo showroomu. V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude dárek
poskytnut.

Pořadatel akce je oprávněn v případech, kdy má podezření, že účastník akce jednal spekulativně, požadovat další
ověření pro určení nároku na akci. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10 dnů a v
požadované formě. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li
účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v kampani a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít.
Účastí v marketingové akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je plně dodržovat.
Účastník bere na vědomí, že v rámci akce budou zpracovávány jeho osobní údaje pro účely kontroly splnění podmínek
akce a zaslání dárku, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Bez uvedení těchto údajů není
možné provést kontrolu splnění podmínek akce, ani zajistit doručení dárku. Osobní údaje nebudou využívány za dalšími
marketingovými či jinými účely.

Správcem osobních údajů je Groupe SEB ČR s.r.o., IČ: 45280789, se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 –
Karlín, e-mail: GDPR.CE@groupeseb.com
Zpracovatelem osobních údajů je sales field force s.r.o., IČ: 24139670, Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6.
Právním základem zpracování je plnění smlouvy (tj. smlouvy, jejímž obsahem je závazek Groupe SEB ČR s.r.o. k zaslání
dárku za splnění podmínek akce). Osobní údaje budou uchovávány po dobu 2 let.
Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
Právo na přístup: Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se Vaší osoby. A pokud ano,
pak Vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či
plánovanou dobu uložení. Máte právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají.
Právo na opravu a doplnění: Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají Vaší osoby. Dále máte
právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.
Právo na výmaz: Máte právo na výmaz osobních údajů. Vaše osobní údaje bez dalšího vymažeme po uplynutí 60 dnů.
Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat nás o omezení zpracování. Vaši žádost prosím odůvodněte.
Co to znamená, že mám právo vznést námitku? Proti zpracování nezbytnému pro účely našeho oprávněného zájmu
můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku. Můžete vznést námitku i proti zpracování pro
účely přímého marketingu.
Právo na přenositelnost: Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje Vámi určenému subjektu, předáme je
v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
Právo podat stížnost: Mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

