ALL‐ CLAD KRUPS LAGOSTINA MOULINEX ROWENTA TEFAL

PODROBNÉ PRAVIDLA MARKETINGOVEJ AKCIE
ROWENTA VYBRANÉ VYSÁVAČE - DARČEK K NÁKUPU

USPORIADATEĽ AKCIE:
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.. Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, IČO: 31341489
ORGANIZÁTOR AKCIE:
Eventuality s.r.o, Na rovnosti 2693/16, 130 00 Praha - Žižkov
NÁZOV MARKETINGOVEJ AKCIE:
ROWENTA VYBRANÉ VYSÁVAČE – darček k nákupu (ďalej len "akcia").
DOBA TRVANIA AKCIE:
od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

MIESTO KONANIA AKCIE: Slovenská republika

PODMIENKY ÚČASTI:
Do akcie sa môže zapojiť každá osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a
viac rokov v čase zapojenia sa do akcie, ktorý si v dobe konania akcie zakúpi produkt zaradený do akcie
na území Slovenskej republiky, u predajcu zaradeného do akcie (viď zoznam predajcov na konci
pravidiel), alebo fyzická a právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej
republiky, ktorá splní podmienky účasti. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov, sa táto môže zúčastniť
len s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej ako „účastník“)

1. MECHANIKA A PODMIENKY AKCIE
Do tejto akcie sú zapojené všetky nižšie vymenované výrobky značky ROWENTA:

Kód
RO7481EA
RO7487EA
RO7473EA
RO7793EA
RO6899EA
RO6881EA
RO6859EA
RO3186EA
RO3171EA
RO3985EA
RO3969EA
RO3953EA
RO3951EA
RO3125EA
RO3927EA
RO3923EA

CMMF
2211400713
2211400809
2211400724
2211400767
2211400722
2211400723
2211400729
2211400700
2211400673
2211400115
2211400112
2211400113
2211400136
2211400728
2211400114
2211400226

RO7690EA 2211400711
RO7689EA
RO7283EA
RO7649EA
RO7266EA
RO7244EA
RO6984EA
RO6963EA
RO7260EA
RO7253EA
RO7212EA
RO4886EA
RO4881EA
RO4873EA
RO4871EA
RO2981EA
RO4855EA
RO4853EA
RO2957EA
RO4825EA
RO2933EA

2211400691
2211400400
2211400710
2211400395
2211400398
2211400012
2211400014
2211400734
2211400716
2211400714
2211400855
2211400749
2211400748
2211400747
7211004084
2211400781
2211400746
2211400641
7211004169
7211004135

Model
SILENCE FORCE ALLERGY+ 58dB 5 ★
SILENCE FORCE ALLERGY+ 58dB RO7487 5 ★
SILENCE FORCE ALLERGY+ 58dB 5 ★
SILENCE FORCE ALLERGY+ 64dB
SILENCE FORCE ALLERGY+ 4 ★
SILENCE FORCE ALLERGY+ 4 ★
SILENCE FORCE ALLERGY+ 4 ★
POWER XL 70dB
POWER XL 70dB
Compact Power Animal Care
Compact Power Home&Car
Compact Power Parquet
Compact Power Parquet blue
POWER XL 79dB
Compact Power Classic+
Compact Power Classic+ red
SF CYCLONIC 65dB 5 ★ Animal Care PRO
RO7690EA
SF CYCLONIC 65dB RO7689EA
Xtreme Power Cyclonic Home Pro 4 ★
SF CYCLONIC 65dB RO7649EA
Xtrem Power Cyclonic Animal 4 ★
Xtrem Power Cyclonic Animal Multi 4 ★
XTrem power Cyclonic Animal Care 4 ★
XTrem power Cyclonic Home&Car 4 ★
SF CYCLONIC 67dB
SF CYCLONIC 67dB
SF CYCLONIC 69dB
RO4886EA COMPACT POWER XXL
RO4881EA COMPACT POWER XXL
RO4873EA COMPACT POWER XXL
RO4871EA COMPACT POWER XXL
SWIFT POWER CYCLONIC HOME & CAR
RO4855EA COMPACT POWER XXL
RO4853EA COMPACT POWER XXL
SWIFT POWER CYCLONIC ANIMAL CARE
RO4825EA COMPACT POWER XXL
SWIFT POWER CYCLONIC PARQUET

(na iné typy výrobkov sa akcia nevzťahuje), zakúpené v období trvania akcie u zapojených predajcov
na území SR.
Účastník akcie, ktorý zakúpi produkt, na ktorý sa akcia vzťahuje a následne sa počas trvania akcie
zaregistruje na promo.rowenta.sk získa darček k nákupu:

Kód
TN6000F5
CV7825F0

CMMF
1830007976
1830007377

Model
Rowenta Forever Sharp 3v1 čierny
Signature Pro AC Mosaic Collection

2. Účastník akcie obdrží darček od organizátora:
Eventuality s.r.o, Na rovnosti 2693/16, 130 00 Praha - Žižkov
Adresa skladu: Mell Agency Group s.r..o. , Grasalkovičova 45, 90028 Ivanka pri Dunaj
Organizátor nezodpovedá za to, že zaslané zásielky nebudú doručené, prípadne budú pri preprave
stratené alebo poškodené.
3. Akcia sa vzťahuje len na výrobky zaplatené v hotovosti alebo platobnou kartou. Nevzťahuje sa na
výrobky zakúpené na splátky.
4. Nárok na darček nemožno uplatniť priamo na predajni.
5. Jedna osoba môže získať iba jeden darček.
6. Usporiadateľ akcie je oprávnený v prípadoch, keď má podozrenie, že účastník akcie jednal
špekulatívne, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na bonus. Účastník akcie je povinný doložiť
požadované dáta, alebo dokumenty do 10 (slovom: desiatich) dní v požadovanej forme. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či účastník splnil alebo
nesplnil všetky pravidlá pre účasť v kampani a vyhradzuje si nárok odoprieť bonus.
7. Účasťou v marketingovej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami akcie a
zaväzuje sa ich dodržiavať. V rámci účasti ďalej účastník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných
údajov (podľa bodu 11) v súlade s týmito pravidlami.
8. V prípade, že usporiadateľ akcie bude mať podozrenie na špekulatívne jednanie účastníka, má
usporiadateľ právo tohto účastníka z akcie vylúčiť bez nároku na bonus.
9. Presné pravidlá akcie sú dostupné na promo.rowenta.sk.
10. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie či stratu darčeka dopravcom.
11. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zákazník berie na vedomie, že v
rámci akcie budú spracovávané jeho osobné údaje pre účely vybavenia jeho požiadavky na odoslanie
darčeku, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo. Bez uvedenia týchto osobných údajov
nie je možné požiadavku vybaviť. Osobné údaje nebudú využívané na ďalšie marketingové ani iné
účely. Správcom osobných údajov je GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.. IČO: 31341489, so sídlom:
Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, e-mail: GDPR.CE@groupeseb.com. Spracovateľom osobných
údajov je eventuality s.r.o., IČ: 27216535, Na rovnosti 2693/16, 130 00 Praha. Osobné údaje budú za
účelom vybavenia požiadavky na odoslanie darčeku a pre prípadnú kontrolu uchovávané po dobu 60
dní. Zákazník má v súvislosti so spracovaním osobných údajov nasledujúce práva: Právo na prístup:
Máte právo na potvrdenie, či spracovávame nejaké osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. A ak áno,
potom Vám oznámime najmä účel takého spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov,

kategórie príjemcov, či plánovanú dobu uloženia. Máte právo žiadať kópiu spracúvaných osobných
údajov, ktoré sa Vás týkajú. Právo na opravu a doplnenie: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych
údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby. Ďalej máte právo odovzdať nám doplňujúce osobné údaje, ak sú
potrebné. Právo na výmaz: Máte právo na vymazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme
po uplynutí 60 dní. Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požiadať nás o obmedzení
spracovania. Vašu žiadosť prosím odôvodnite. Čo to znamená, že mám právo namietať? Proti
spracovaniu potrebnému na účely nášho oprávneného záujmu môžete z dôvodov týkajúcich sa Vašej
konkrétnej situácie namietať. Môžete namietať aj proti spracovaniu na účely priameho marketingu.
Právo na prenosnosť: Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje Vami určenému orgánu,
odovzdáme ich v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné
významné prekážky. Právo podať sťažnosť: Mám právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu
osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
12. Účastník akcie zaslaním požiadavky organizátorovi marketingové akcie prijíma pravidlá akcie.
13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej
trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť.
14. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škody alebo straty, ktoré vznikli počas účasti v
marketingovej akcii.
15. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie zásielky s výrobkom
či jej doručenie po lehote stanovenej v pravidlách tejto akcie z dôvodov spočívajúcich na strane
dopravcu. Ďalej usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie zásielky,
v prípade nemožnosti doručenia zásielky v dôsledku nesprávnej adresy.
16. Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený.
17. Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie budú po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na
promo.rowenta.sk.
18. Organizátor akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii a v prípade
nedorozumenia posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.
Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník
porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by mohli
vylúčením vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene
do 3 pracovných dní od ukončenia akcie výhradne písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto
pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú akceptované. Rozhodnutie usporiadateľa o
námietke je konečné.
V Bratislave dňa 7.9. 2020

ZOZNAM PREDAJCOV PODĽA BODU 1 PRAVIDIEL
MARKETINGOVEJ AKCIE ROWENTA VYBRANÉ VYSÁVAČE DARČEK K NÁKUPU
Typ
Online
Online
Online

Partner
www.alza.sk
www.andreashop.sk
www.datart.sk

Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Predajne
Predajne
Predajne
Predajne
Predajne
Predajne

www.domoss.sk
www.euronics.sk
www.hey.sk
www.mall.sk
www.nay.sk
www.okay.sk
www.planeo.sk
www.tpd.sk
Andrea Shop
Datart
Euronics SK
NAY
OKAY
Planeo

