
Pravidla akce „Vyhrajte voucher na 2.500 Kč!“ 

 

1. Organizátor 
Obchodní společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 
25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. 
C vl. 13638 (dále jen „Organizátor“) pořádá v období ode dne 15.11 2016 do dne 21.11 2016 
akci s názvem „Vyhrajte voucher na 2.500 Kč“ (dále jen „Akce“). Organizátor je majitelem 
ochranné známky „Blancheporte“ a zároveň je provozovatelem zásilkového obchodu s 
názvem „Blancheporte“ (dále jen „Zásilkový obchod“). Zboží ze Zásilkového obchodu je 
možné objednávat telefonicky, faxem, prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím e-shopu a 
také poštou na objednacím lístku přímo z tištěného katalogu. Akce může být prezentována v 
různých podobách.  
 

2. Účastníci akce 
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18-ti let s bydlištěm na území České 
republiky, která si v období od 15.11 2016 do 21.11 2016 objedná zboží u zásilkového 
obchodu Blancheporte a použije jeden z těchto kódů výhody: 197.632, 197.633, 197.634, 
197.635, 197.636, tím je platně přihlášena do Akce. V případě objednávky telefonicky sdělí 
tento kód operátorovi, v případě objednávky na internetu musí tento kód vypsat do příslušné 
kolonky v košíku. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, nebo osoby jim blízké. V 
případě účastníků mladších 18-ti let jsou tito povinni mít písemný souhlas zákonného 
zástupce, jak pro účast v Akci, tak pro případné převzetí výhry. Z účasti a Akci jsou dále 
vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem 
spolupracujícím s Organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. O skutečnosti, 
zda je určitá osoba oprávněna k účasti v Akci rozhoduje výlučně Organizátor.  
 

3. Cena 
Výherce získá voucher na nákup zboží v internetovém obchodě www.blancheporte.cz 
v hodnotě 2.500 Kč. Platnost voucheru je do 31. 5. 2017. 
 

4. Podmínky akce 
Výhercem se stane 10 zákazníků s nejvyšším počtem bodů získaných v této Akci. Body budou 
přiděleny na základě těchto kritérií: 
 
10.000 bodů za každou expedovanou objednávku, kterou zákazník uskutečnil u zásilkového 
obchodu Blancheporte mezi 15.11 2016 až 21.11 2016 včetně. 
 
10 bodů za každých 30 Kč zaplacených za zboží zakoupené u zásilkového obchodu 
Blancheporte mezi 15.11 2016 až 21.11 2016 včetně. Do hodnoty zaplaceného zboží se 
nezapočítává hodnota vráceného a reklamovaného zboží ve lhůtě 30 dnů následujících po 
doručení zásilky. 
 
V případě vyrovnanosti bodů rozhoduje o výherci datum jeho první objednávky, kterou se 
přihlásil do Akce – zákazník/zákazníci s nejstarším datem této objednávky bude/budou 



označen(i) jako výherce(i). V případě opětovné vyrovnanosti bude vybrán zákazník s nejvyšší 
hodnotou této první objednávky. 
Seznam odměněných zákazníků (výherců) bude k dispozici na písemné vyžádání 2 měsíce po 
21.11 2016, tj. datu uzávěrky akce. 
 

5. Účastí v této Akci účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a vyjadřuje s nimi svůj 
souhlas.  
 

6. Výherci udělují v souladu s § 77 a násl. občanského zákoníku, souhlas s tím, aby organizátor 
zveřejnil jejich jména a neúplnou adresu (město výherce) v propagačních a reklamních 
materiálech, a to po dobu 5 let od ukončení této Akce. 
 

7. Účastník provedením registrace s uvedením osobních údajů souhlasí se zařazením takto 
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti CEMOD - CZ s.r.o., 
Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „správce“), jakožto správce, a s jejich 
případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení 
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních 
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 
neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně 
kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na 
opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě 
pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro 
ochranu osobních údajů.  


