Věrnostní program 3+1 zdarma
na prémiové granule Nutrilove pro psy a kočky
1. Obecná ustanovení
a) Pořadatelem věrnostního programu je firma Partner in Pet Food CZ s.r.o., se sídlem
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13, IČ: 24167819 (dále jen „pořadatel“).
b) Akce probíhá na území České republiky a trvá do odvolání.
c) Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci kdykoliv zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit její
pravidla, a to bez udání důvodů. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek
akce. Veškeré stížnosti a případné spory spojené s akcí posuzuje a s konečnou platností řeší
provozovatel. Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo
nesplnil podmínky pro přiznání produktu zdarma.

2. Pravidla věrnostního programu
a) Pro zapojení do věrnostního programu je třeba založení věrnostní karty u prodejce
krmiva.
b) Věrnostní kartu eviduje maloobchodní prodejce v daném obchodě.
c) Účastníkem/zákazníkem pro účely zařazení do věrnostního programu může být jen FO
nepodnikající v oblasti koupě a prodeje zboží starší 18 let.
d) Prodejce do karty zapisuje každý nákup příslušného krmiva a zákazník jej vždy potvrdí
svým podpisem.
e) Akce 3+1 balení granulí Nutrilove zdarma platí pro všechny druhy a velikosti balení.
Maximální odběrné množství na měsíc a zákazníka, na které se akce 3+1 vztahuje, je 5 ks
balení na zákazníka a kalendářní měsíc.
f) Bonus je poskytován po zakoupení 3 ks balení granulí, a to v podobě 1 balení granulí
Nutrilove zdarma.
g) Akce platí pro 4 váhové kategorie: 1,4–1,6 kg/3 kg/7–8 kg/12 kg. Tyto kategorie mezi
sebou nelze kombinovat, např. pro získání bonusu ve formě 12 kg je třeba zakoupit 3x 12
kg balení granulí.
h) Do programu se lze zapojit pro více váhových kategorií. Stačí pouze založit kartičku pro
každou kategorii zvlášť.
ch) Produkty musí být zakoupeny u jednoho vybraného prodejce, který rovněž vydá
bonus.
i) Po vydání bonusu se karta považuje za ukončenou a prodejce je povinen kartu odevzdat
firmě Partner in Pet Food CZ s.r.o. prostřednictvím svého obchodního zástupce.
j) Po vyzvednutí bonusového balení lze získat další kartu a pokračovat ve věrnostním
programu. Akce platí do odvolání.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
a) Vyplněním osobních údajů a vlastnoručním podpisem dává zákazník společnosti
Partner in Pet Food CZ s.r.o.., IČ: 24167819, souhlas se zpracováním osobních údajů za
účelem zařazení do věrnostního programu. Osobní údaje budou zpracovávány
v minimálním rozsahu, tj. jméno, příjmení, bydliště a nebudou dále využívány pro
obchodní a marketingové účely pořadatele, prodávajícího, ani jiné 3. strany. Souhlas je
kdykoliv odvolatelný.
b) S osobními údaji zákazníka bude nakládáno v souladu s právními předpisy, zejména
úpravou zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“). Pořadatel tímto
informuje účastníka o jeho právu na informace o zpracování jeho osobních údajů
(zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době
zpracovávání a případných příjemcích osobních údajů), právu požadovat od pořadatele
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména nesprávných,
neúplných a neaktuálních osobních údajů), o právu účastníka požadovat od pořadatele
vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud soutěžící zjistí nebo se
domnívá, že pořadatel vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu s platnými právními
předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování), a právu požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav a zabezpečil
nápravu (zejména se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů). Ustanovením předcházející věty není dotčeno právo účastníka podat
stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00, Praha 7.
4. Závěrečná ustanovení
a) Účastí zákazníka na věrnostním programu se pořadatel nestává smluvní stranou kupní
smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem, přičemž pořadatel nepřebírá žádné závazky
prodejce z jeho smluv se zákazníky či za plnění povinností prodejce vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů. Práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených mezi
prodejcem a zákazníkem nejsou těmito pravidly dotčena.
b) Na účast ve Věrnostním programu 3+1 není právní nárok a nároky z něj jsou právně
nevymahatelné.

