PODMÍNKY PROMO AKCE
" Pedigree T&Cs Activation"
Organizováno společností Mars Czech s.r.o..
Období: 24.04.2017 - 18.06.2017

Článek 1 - Pořadatel
1.1 Organizátorem Promo akce " Pedigree T&Cs Activation " (dále
uvedena jako"Promo akce") je Mars Czech s.r.o. ("Organizátor"), společnost
registrovaná podle české legislativy, se sídlem v Praze 4, Michelská
1552/58, Česká republika IČ: 28444914, DIČ: CZ28444914.
1.2 Promo akce se bude konat na základě těchto nařízení (dále jen
„nařízení“), která jsou povinná pro všechny její účastníky.
1.3 Účastí v Promo akci, se předpokládá, že účastník souhlasí a je
obeznámen s podmínkami a nařízeními. Účastníci se zavazují, že budou
respektovat a dodržovat veškeré podmínky a ustanovení v tomto nařízení.
Článek 2 - Doba trvání a místo Promo akce
2.1. Promo akce, bude probíhat na celém území České republiky, od 24.
dubna 2017 00:00:01 do 18. června 2017, 11:59:59 hod.
Článek 3 - Oficiální nařízení a podmínky
3.1. Oficiální podmínky Promo akce, jsou každému žadateli zdarma k
dispozici v elektronické podobě po dobu trvání události. Tyto informace
jsou dostupné na stránkách Pedigree - http://pedigree.cz
3.3. Podle vlastního rozhodnutí pořadatele, může být Promo akce
zveřejněna za účelem informování široké veřejnosti, například

prostřednictvím reklamy a / nebo informačních materiálů. Tyto materiály
mohou obsahovat jen takové informace, které budou v souladu s těmito
podmínkami a nařízeními.
3.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit a / nebo doplnit podmínky
a nařízení. Také si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit a / nebo zrušit a /
nebo zastavit vývoj a podporu Promo akce, za podmínky, že účastníci
budou předem obeznámeni se všemi změnami toho se týkajícími. Jakékoliv
změny / dodatky k ustanovením tohoto nařízení, musí být uvedeny v
dodatcích a budou sděleny veřejnosti zveřejněním na stránkách Pedigree http://pedigree.cz.
Článek 4 - Právo na účast
4.1 Pouze jednotlivci („účastníci“), kteří k datu registrace budou starší 18 let,
mohou být zaregistrovaní jako účastníci Promo akce.
4.2. Následující lidé se nemohou účastnit této Propagace:
- zaměstnanci společnosti Mars Czech s.r.o a distributoři společnosti,
- zaměstnanci firmy zapojené do jakékoli činnosti spojené s organizací a
průběhem Promo akce (marketingová agentura).
Také příbuzní zaměstnanců výše uvedených (děti / rodiče, bratr / sestra,
manžel / manželka), nemají právo být zařazeni mezi účastníky Promo akce.

Článek 5 - Registrace
5.1. Pouze uživatelé registrovaní na stránkách Pedigree, se mohou účastnit
této akce.
5.2. Po uzávěrce Promo akce, již organizátor nenese žádnou odpovědnost, či
závazky ve všech okolnostech, které by mohly veřejnost vést k domněnkám
o aktuálnosti nebo trvání akce.
Článek 6 - Ceny Promo akce

2

6.1. V rámci Promo akce, budou následující ceny uděleny v souladu se
systémem popsaným níže v článku 7:
10 cen, z nichž každá cena obsahuje: krmivo pro vašeho psa po dobu
jednoho roku.
Pes střední velikosti

Položka

Balení

PEDIGREE ADULT granule s hovězím a drůbežím masem 15kg

12

PEDIGREE pochoutky Biscrok 200g

2

PEDIGREE Rodeo pochoutky 7pack hovězí 122g

2

PEDIGREE pochoutky Jumbone hovězí - medium 200g

2

PEDIGREE kapsička ADULT s hovězím a králičím masem 100g

4

PEDIGREE ADULT kapsička s kuřecím masem a zeleninou 100g

4

PEDIGREE ADULT kapsička s krůtím masem a mrkví 100g

4

PEDIGREE kapsička ADULT s hovězím masem 100g

4

PEDIGREE pochoutky DENTA Stix MEDIUM BONUS 28pack 720g

3

Pedigree Pouch brožurka

1

Pedigree Denta brožurka

1

Velký pes
Položka

Balení

PEDIGREE granule SMALL s hovězím masem a zeleninou 12kg

12

PEDIGREE pochoutky Biscrok 200g

2

PEDIGREE pochoutky Rodeo 7pack hovězí 122g

2

PEDIGREE pochoutky Jumbone hovězí - small 180g

2

PEDIGREE kapsička ADULT s hovězím a králičím masem 100g

4

3

PEDIGREE kapsička ADULT s kuřecím masem a zeleninou 100g

4

PEDIGREE kapsička ADULT s krůtím masem a mrkví 100g

4

PEDIGREE kapsička ADULT s hovězím masem 100g

4

PEDIGREE pochoutky DENTA Stix SMALL BONUS 28pack 440g

3

Pedigree Pouch brožurka

1

Pedigree Denta brožurka

1

6.2. Maximální hodnota jedné ceny je 4400 Kč. Celková hodnota cen je 44000
Kč.
6.3 V případě, že organizátor výslovně nerozhodne jinak, žádná z cen
Promo akce, nemůže být nahrazena jinými produkty či službami a nelze
požadovat jejich hodnotu v penězích.
Článek 7 - Mechanismus Promo akce
7.1. Podmínky platné pro vstup do Promo akce
Pro platné zaregistrování za účelem účasti v Promo akci, musí být splněny
následující podmínky:
(1) Účastník má právo účastnit se v souladu s článkem 4 zmíněným výše;
(2) Přihláška se podává pouze formou on-line, tu lze nalézt na stránkách
Pedigree - http://pedigree.cz

7.2. Mechanismus
Zaregistrujte se nákupem alespoň dvou Pedigree produktů, a to z různých
technologií (vlhké krmivo, suché krmivo, dárečky) o minimální hodnotě 120 Kč.
Poté budete moci vstoupit na stránky Pedigree a vyplnit online přihlášku nahráním
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fotografií účtenky od zakoupených výrobků. Máte šanci stát se jedním z deseti
vítězů ceny „Krmivo pro Vašeho psa po dobu jednoho roku!“
7.3. Potvrzení výhry. Zveřejnění výherců.
7.3.1. Po určení vítěze Promo akce, v souladu s výše popsaným
mechanismem, potvrdí organizátor výhru tak, že bude ověřovat, zda jsou
splněny zásady a podmínky registrace pro účast v Promo akci.
Aby byl účastník uznán jako vítěz Promo akce, je nutné, aby splnil veškeré
následující podmínky:
(1) Účastník má právo na registraci v Promo akci v souladu s článkem 4
zmíněným výše;
(2) Splnění všech podmínek registrace je uvedeno v článku 7.1 výše;
(3) Účastník musí zajistit pravost poskytnutých účtenek. Je jasně stanoveno,
že porušení podmínek zde uvedených, bude mít za následek zrušení nároku
na výhru. Ceny Promo akce v těchto případech nebude možno získat.
(4) Účastník potvrzený jako vítěz, musí poskytnout pořadateli nezbytné
informace, požadované v souvislosti s jeho účastí na Promo akci, a to do
5 dnů od telefonického oznámení výhry.
Vyhlášení vítězů bude provedeno zveřejněním na stránkách Pedigree http://pedigree.cz do 14 pracovních dnů ode dne, kdy bude probíhat
ověřovací proces potvrzení výher, podle výše zmíněných podmínek. Vítěz
obdrží cenu (prostřednictvím poštovního kurýra) maximálně do 30
pracovních dnů od skončení procesu potvrzení výher.
7.3.2. Za případné chyby nebo opomenutí vztahující se k osobním údajům
poskytnuté organizátorovi, není organizátor zodpovědný, přesnost
poskytnutých kontaktních údajů účastníka, je výhradní odpovědností
účastníka samotného. Organizátor nenese odpovědnost v případě, kdy
některého z účastníků označeného za vítěze, nelze kontaktovat z důvodu
nesprávně zadaného jména, poštovní adresy, nebo emailové adresy.
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Článek 8 Poplatky a daně
Pořadatel se zavazuje srazit a odvádět daň z příjmu za zisky, zahrnuté v
cenách udělených vítězům s občanstvím České republiky v souladu s
českým daňovým zákonem. Jakékoliv jiné závazky jiného charakteru v
souvislosti s nimi, jsou výhradní odpovědností vítězů.
Článek 9 Omezení odpovědnosti
9.1. Organizátor je oprávněn přijmout veškerá nezbytná opatření v případě
pokusů o podvod na systému, zneužití, nebo jakékoliv jiné pokusy, které by
mohly mít vliv na průběh této akce.
9.2. V případě sporu v otázce platnosti registrace, je rozhodnutí
organizátora této akce vždy konečné.
9.3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za:
1. Případy, kdy jsou informace zveřejněny neúplně, nebo nekonzistentně z
hlediska obsahu;
2. Jakýkoli spor, týkající se práv uživatele e-mailu nebo uživatele telefonního
čísla na oficiálních stránkách Pedigree.
3. Chyby v údajích poskytnutých samotným vítězem;
4. Organizátor nenese odpovědnost, za nemožnost vítěze získat cenu
náležitě. Vítěz je sám zodpovědný za dodržení všech právních formalit pro
registraci se všemi příslušnými orgány a za jeho vlastnická práva k
veškerým dokumentům potřebným k obdržení výhry. Pořadatel nemá
žádnou jinou zvláštní povinnost, kromě výše uvedených.
5. Organizátor nenese odpovědnost za zpoždění při doručení / předání cen,
způsobené poskytovatelem těchto služeb, tedy ze stran jejich dodavatelů
apod.;
6. Technické škody webu Pedigree - http://pedigree.cz.
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7. Ztráta přihlašovacích údajů účastníka, ztráta či zablokování emailové
adresy, či problém s užitím mechanismů pro obnovu uživatelova hesla.
8. Chyby způsobené nesprávným použitím osobního počítače účastníka
(přerušení elektrického proudu k počítači, chyby způsobené
nainstalovaným operačním systémem v počítači, chyby způsobené viry v
operačním systému počítače, chyby způsobené nečestným užití technologií,
za účelem zmanipulovat výsledky soutěže).
9. Situace, ve kterých lidé zapsaní do soutěže, nejsou zcela, nebo jen částečně
schopni účastnit se. Je-li neschopnost způsobena neovlivnitelnými
okolnostmi mimo jejich kontrolu, může organizátor přistoupit k
výjimečnému řešení situace.
10. Selhání účastníka při plnění z některých podmínek pro účast na Promo
akci,které vedlo k nemožnosti ocení výherce.
9.4. Účastníci musí s konečnou platností přijmout veškerá rozhodnutí
organizátora týkající se vítězných pozic. Organizátor má právo
diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, který nesplňuje podmínky Promo
akce, nebo jej diskvalifikovat v souvislostech, kde existují důkazy o
pochybení, či sabotáže Promo akce jakéhokoliv druhu. Účastníci se
zavazují, že zpřístupní organizátorovi veškeré nezbytné kontaktní údaje
(jméno, adresa a telefonní číslo).
Článek 10 - Zpracování osobních údajů
10.1 Registrací a účastí na Promo akci, účastníci prohlašují, že souhlasí se
zde zmíněnými ustanoveními a souhlasí s poskytnutím svých osobních
údajů do databáze Mars Czech s.r.o., ve které budou zpracovány a použity
(osobně nebo prostřednictvím zástupce / partnera) pro účely, jako jsou
například: předání cen vítězům, registrace a ověření vítězů, propagační
kampaň, příprava statistických zpráv o spotřebiteli, přímé marketingové
aktivity, jakožto informování osob zahrnutých v databázi Mars Czech s.r.o.
prostřednictvím různých komunikačních prostředků (poštou, e- mailem,
SMS nebo jinými komunikačními prostředky umožněné zákonem) v
souvislosti s jinými akcemi, prováděnými v budoucnu pořadatelem. Toto
zahrnuje i předávání účastníkovi různých reklamních, informačních
materiálů, nebo propagační objektů či vzorků.
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Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou předány třetím osobám, s
výjimkou svých zástupců.
10.2 Účastí na Promo akci, účastníci souhlasí s ustanoveními této smlouvy a
souhlasí s tím, že pokud vyhrají, jejich údaje jako je jméno, město bydliště a
typ získané výhry, budou zveřejněny a použity pro propagační účely, a to
bez dalších závazků nebo úhrad ze strany pořadatele.
10.3 Na základě písemné žádosti, podpisu dotyčné osoby a data, Michelská
1552/58, Praha 4, 140 00, Česká republika, Mars Czech s.r.o., jednou za rok
bezplatně potvrdí využívání dat vztahujících se k ní, nebo tuto činnost
ukončí, bez jakéhokoliv následného zpracování. Mars Czech s.r.o., bude také
upravovat, aktualizovat, blokovat, mazat nebo transformovat do
anonymních údajů veškerá data, jejichž používání není v souladu s českým
právem.
10.4 Pořadatel se zavazuje, že v souladu s ustanoveními českého práva,
bude schraňovat osobní údaje účastníků, během i po skončení akce. Jako
takový, se organizátor zavazuje k uchování osobních údajů účastníků k
účelům propagace a k jejich používání v souladu se zákonem.
10.5 Účastníkům soutěže jsou zaručena práva stanovená v české legislativě o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, především těch, které se týkají:
- Práva na přístup k údajům, které má subjekt právo získat od organizátora,
a to na vyžádání jednu za rok, bezplatnou žádostí a potvrzení o zpracování
pořadatelem, či nikoliv.
- Práva na opozici, podle níž má subjekt právo vznést kdykoli námitku, a to
z legálních a legitimních důvodů souvisejících s jeho / její konkrétní situací,
pokud jde o údaje týkající se ho / jí, které mají být prověřeny, pokud nejsou
v rozporu s právními předpisy.
- Práva na intervenci v rámci údajů, které má subjekt právo získat od
organizátora zdarma na vyžádání:
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a) pokud je to nutné, korekce, aktualizace, zablokování nebo vymazání
nezpracovaných dat, která nejsou v souladu se zákonem, zejména data
neúplná nebo nepřesná;
b) v případě potřeby, jsou údaje transformovány do anonymních dat, jejichž
zpracování není v souladu se zákonem;
c) poskytnutí oznámení třetí straně, které byly údaje zveřejněny, jakékoliv
akce provedené podle odstavce a) nebo b), pokud se toto oznámení
neprokáže jako nemožné, či nezahrnuje neúměrné úsilí k oprávněnému
zájmu, kterým by mohly být zájmy poškozeny.
10.6 Na výslovnou žádost účastníků, vykoná organizátor nezbytné úkony,
při kterých bude uplatňovat svá práva, stanovená v článku 10.3 výše.
Uplatňovat tato práva, mohou účastníci zapsaní v Promo akci, a to zasláním
požadavku na adresu pořadatele; Michelská 1552/58, Praha 4, 140 00, Česká
republika. Žádost musí být podána písemně a obsahovat datum a podpis.
10.7 Pořadatel se zavazuje, že bude informovat osoby zaregistrované v
databázi, o jejich právech v souladu s českou legislativou, a to při první
písemné výzvě.
Článek 11 - Ukončení / Přerušení Promo akce. Force majeure "Zásah vyšší
moci"
11.1. Promo akce, může být ukončena před uplynutím doby uvedené, a to v
případě události zásahu vyšší moci, včetně případu neschopnosti
organizátora, kdy sám nemůže zajistit hladký průběh události z
neovlivnitelných důvodů.
11.2. Vyšší mocí se rozumí jakákoli událost, kterou nelze předvídat, nelze jí
předejít, nebo ji napravit organizátorem samotným. Patří sem
organizátorova neschopnost, vzniklá z důvodů, které nemůže ovlivnit a
jejichž charakter znemožňuje plnit jeho povinnosti, dle zde zmíněných
nařízení.
11.3. Promo akce, může být pozastavena před dosažením stanoveného
časového období, nebo může být pozastavena kdykoliv, na základě
9

svobodného rozhodnutí organizátora. Tuto situaci je organizátor povinen
oznámit předem a v souladu s ustanovením v článku 3.4 výše.
Článek 12 - Nevyzvednutí ceny
12.1 Pokud některý z vítězů Promo akce, není schopen pohybu, převzetí
výhry bude provedeno oprávněnou osobou, za pomoci určeného právního
zástupce. Pořadatel je osvobozen od jakékoliv odpovědnosti, vyplývající z
udělování ceny této osobě zmocněné právním zástupcem a je také
osvobozen z úhrady případné škody, či jiných nároků v této souvislosti.
Článek 13 - Spory
13.1. Případné spory mezi pořadatelem a účastníky v souvislosti s
jakýmikoli aspekty vztahující se k Promo akci, budou pokud možno řešeny
smírnou cestou. Pokud to nebude možné, budou spory řešeny u příslušných
českých soudů.
13.2. Případné stížnosti na organizaci a průběh Promo akce, mohou být
zaslány na adresu organizátora do 10 dnů ode dne veřejného vyhlášení
vítězů. Po tomto termínu již nebude organizátor přijímat žádné stížnosti.
Článek 14 - Ostatní doložky
14.1. Rozhodnutí organizátora o podpoře jsou konečná a platí pro všechny
účastníky.
14.2. Neudělené ceny zůstávají majetkem organizátora. Ten s nimi může
volně nakládat libovolným způsobem, který sám považuje za nezbytný
nebo vyhovující jeho vlastním zájmům.
14.3. Organizátor je oprávněn přijmout veškerá nezbytná opatření v případě
zjištění pokusu o podvod, zneužití, nebo jakékoliv jiné pokusy, které by
mohly mít vliv na pověst, nebo finanční situaci organizace a na Promo akci
jako takovou.
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14.4. Organizátor si vyhrazuje právo upravovat, nebo měnit současná
oficiální nařízení, přidáním dodatku k nařízením. Tyto změny vstoupí v
platnost až po jejich zveřejnění na oficiálních internetových stránkách.

MARS CZECH S.R.O.
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