
Pravidla akce “PURINA® PRO PLAN® CAT VZOREK KRMIVA ZDARMA”  

I. NÁZEV AKCE, POŘADATEL A ORGANIZÁTOR  

1. Akce s názvem „PURINA® PRO PLAN® CAT VZOREK KRMIVA ZDARMA“ (dále jen „Akce“) bude 

probíhat prostřednictvím webové stránky Nestlé akce http://www.purina-akce.cz 

vlastněných Pořadatelem Akce.  

2. Pořadatelem Akce je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi 

vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jako „Pořadatel“).  

II. TERMÍN A LOKALIZACE AKCE  

1. Akce probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 do 23:59 (dále jen „Doba trvání Akce“). Akce 

začíná okamžikem uveřejnění Registračního formuláře na webu http://www.purina-akce.cz 

(dále jen “ Registrační formulář”). Odeslané reakce Účastníků akce prostřednictvím   

Registračního formuláře na stránkách http://www.purina-akce.cz po datu ukončení Akce 

nebudou při posuzování a vybírání Účastníků brány v potaz.  

III. PODMÍNKY AKCE  

1. Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou v České republice 

(dále jako „Účastník“).  

2. Účastník je definován unikátním jménem, emailem a telefonním číslem.  

3. Každý Účastník má nárok na maximálně dva vzorky krmiva PURINA® PRO PLAN® CAT. 

4. Akce se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, obchodní partneři a 

dodavatelé Organizátora a Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále 

veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Akce, jakož i osoby výše 

uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  

5. Podmínkou zapojení do Akce je vyplnění a odeslání Registračního formuláře na webových 

stránkách http://www.purina-akce.cz v období trvání Akce, souhlas s Pravidly Akce a souhlas 

s uchováváním osobních údajů pro potřeby Akce.  

6. V rámci Registrace Účastník vyplňuje jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a doručovací 

adresu.  

7. Pro úspěšné dokončení registrace Účastník Akce potvrdí, že se seznámil s pravidly této Akce a 

zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný 

souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.  

8. Soutěžní registrace je dokončena po odsouhlasení přes tlačítko „ODESLAT“, čímž Účastník 

vykoná řádně registraci do Akce (dále jen jako „Registrace”) 

IV. POPIS AKCE  

1. Cílem Akce je umožnit Účastníkům, kteří vyplní formulář, otestovat krmiva PURINA® PRO 

PLAN® CAT.  

2. Každý Účastník si může vybrat jeden až dva vzorky krmiva ve formuláři Registrace. Vzorky 

obdrží po ukončení akce na zadanou adresu.  

3. Akce se týká pouze těchto uvedených produktů 

a. PURINA® PRO PLAN® Sterilised Adult 1+ s OPTIRENAL® a vysokým obsahem lososa, 

100 g 
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b. PURINA® PRO PLAN® ELEGANT Adult 1+ s OPTIDERMA® a vysokým obsahem lososa, 

100 g 

c. PURINA® PRO PLAN® ORIGINAL Kitten 1-12 měsíců s OPTISTART® a vysokým obsahem 

kuřete, 100 g 

d. PURINA® PRO PLAN® DELICATE Adult 1+ s OPTIDIGEST® a vysokým obsahem krůty, 

100 g 

4. Vzorky budou Účastníkům zaslány do 8 týdnů od ukončení Registrace 31.12.2020 na 

uvedenou poštovní adresu. Náklady na dopravu produktů hradí Pořadatel Akce. 

5. Během Akce jeden konkrétní soutěžící může vykonat pouze jednu Registraci. 

6. Pořadatel Akce neodpovídá za neúplný nebo jinak vadnou registrační odpověď mající za 

následek nemožnost jejího použití pro účely Akce v souvislosti s technickými či jinými 

komplikacemi na straně Účastníka nebo omezeními na straně Pořadatele.  

7. Odesláním Registračního formuláře uděluje Účastník dobrovolně svůj souhlas s Pravidly Akce 

a s uchováváním osobních údajů pro potřeby Akce.  

8. Organizátor a Pořadatel Akce si vyhrazuje právo registrace, které nesplňují podmínky 

stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do Akce nebo jej ze Akce kdykoli po Dobu trvání 

Akce nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv 

kompenzaci.  

V. ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PRŮBĚH AKCE  

1. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním a průběhem Akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích 

Pravidel. Pořadatel Akce je oprávněn kdykoli v průběhu Akce měnit její Pravidla, tj. i způsoby 

určení řádně registrovaných Účastníků, druhy i počty produktů. Ve výjimečných případech 

Akci i zrušit. Pořadatel si vyhrazuje i právo nezaslat vybrané produkty, bude-li mít podezření, 

že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít Pravidla Akce. V takových případech je Pořadatel 

oprávněn Účastníka vyloučit z Akce.  

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI  

1. Odesláním Registračního formuláře Účastník vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje 

dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Akce a se zpracováním svých osobních údajů 

(Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a doručovací 

adresa). Zpracovávané osobní údaje Účastníků: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní 

číslo a doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Akce a archivace po dobu nezbytně 

nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od 

skončení Akce, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán.  

2. Pokud Účastník již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Akce, 

může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné 

prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz 

3. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Akci. Účastník, který 

takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále 

jen „Nařízení“):  

• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou 

zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných 

osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,  

• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných 

údajů  
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• právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se 

osobní údaje zpracovávají nezákonně,  

• právo na omezení zpracování osobních údajů,  

• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní 

údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď 

pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,  

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních 

údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že 

správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného 

nařízení.  

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Pořadatel neodpovídají za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi 

uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Tato Pravidla jsou 

považována v rámci Akce za jediná úplná a jsou dostupná na https://www.purina-akce.cz.  

2. Účast v Akci je dobrovolná a Účastníci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli 

porušení nebo obcházení těchto Pravidel Akce či pokus o jejich zneužití je důvodem pro 

okamžité vyloučení takového Účastníka ze Akce.  

3. Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Akce zveřejněna v elektronické podobě na 

Soutěžních stránkách https://www.purina-akce.cz. V případě rozporu mezi textem 

zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto Akci 

a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na stránkách Akce, mají přednost tato úplná Pravidla. 

Úplné znění pravidel je k dispozici na http://www.purina-akce.cz. Dotazy k Akci je možné 

směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00 nebo na 

email info@nestle.cz. 

V Praze dne 25. 11. 2020 
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