Úplná pravidla akce
„Shopping Fever v DATART“
I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Shopping Fever v DATART“
(dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín –
Prštné, Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“).
2. Úplná pravidla kampaně jsou umístěna na webové stránce www.datart.cz/shopping_fever.

II.

Termín, místo a doba konání akce

1. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“) v období od 12.4.2019
do 14.4.2019 včetně (dále jen „Doba konání akce“).
2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VI. odstavec 3 těchto pravidel.

III.

Definice akce

1. Ceny uvedené v Akci a procentuální slevy jsou vypočítány z aktuální platné ceny na webu a na
prodejnách. Seznam slev v rámci akce je uveden v příloze 1. Organizátor nezaručuje dostupnost
zlevněných položek po celou dobu akce.
2. Závazné ceny za jednotlivé výrobky jsou uvedeny pouze na webu www.datart.cz nebo na
prodejnách DATART v okamžiku potvrzení objednávky učiněné zákazníkem na webu
www.datart.cz nebo uskutečněním nákupu v prodejně DATART.
3. Zákazníci, kteří nakoupí během Akce, mají nárok na kupony na další nákup v hodnotě 2000 Kč.
Kupony jsou ke stažení na stránce www.datart.cz/shopping_fever.
4. Zákazníci s platební kartou Mastercard od Raiffeisenbank v ČR mají nárok k nákupu navíc slevový
voucher v hodnotě 500 Kč na další nákup. Vouchery jsou dostupné na stránce
www.datart.cz/shopping_fever.
IV.

Průběh akce a objednávka

1. Při vytvoření objednávky zboží nabízeném v Akci je nutné postupovat v souladu s obchodními
podmínkami Organizátora a těmito podmínkami Akce.
2. Zboží v Akci je nutné zakoupit v návaznosti na časovou platnost nabídky.
3. Uplatnění slevy, resp. zboží v Akci za akční cenu, je podmíněno vložením konkrétního slevového
kódu (na webu), řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným
uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Akce nelze využít žádných jiných cenových
zvýhodnění ani slev, které může DATART nabízet.

4. Při zakoupení mobilních telefonů Xiaomi A2 Lite uveřejněných na stránce Akce lze uplatnit slevu
řádným dokončením objednávky na webu bez slevového kódu, nebo nákupem na prodejně.
5. Slevové kupony zákazníci najdou v aplikaci Shopping Fever.
6. Akce se lze zúčastnit a zvýhodněné ceny v rámci Akce lze uplatnit na základě nákupu zlevněného
zboží zařazeného v jednotlivých kategoriích uveřejněných na stránce
www.datart.cz/shopping_fever, řádným dokončením objednávky na webu nebo nákupem
na prodejně.
7. Každý zákazník může v rámci Akce objednat maximálně 2ks vybraného zlevněného zboží.
8. Akce neplatí pro VIP zákazníky.

V.

Ochrana osobních údajů

1. Podmínkou pro účast v Akci je vyslovení souhlasu s Pravidly Akce při přihlášení se na webových
stránkách Akce. Účastník se zavazuje je plně dodržovat. Podmínkou pro účast v Akci je vyslovení
souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová
adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem při přihlášení se na
webových stránkách Akce, a to pro účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů
týkajících se Akce a zasílání případných výher. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovány
pouze do ukončení Akce. Následně budou osobní údaje evidovány po dobu 1 roku od ukončení
akce, a to pro případ kontroly či sporu. Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány.
2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména
má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o
vysvětlení, právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména
blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace,
resp. výmaz. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a
písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
za účelem vyhodnocení Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce a zasílání případných
výher před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě
pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může
soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
2. Organizátor Akce nenese žádnou odpovědnost za rychlost načítání ani přenos dat webových
stránek.

3. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez
udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce
oznámením na webu www.datart.cz na stránce Akce.
4. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP Tronic Zlín spol. s.r.o.,
Prštné – Kútiky 637, Zlín, 76001, emailem na adresu: infolinka@datart.cz nebo telefonicky na číslo:
+ 420 225 991 000.
5. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě
na adrese Organizátora.
6. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 12. dubna 2019

Příloha I. – Výpis slev v rámci akce Shopping Fever v DATART
kupony z aplikace Shopping Fever
30% sleva na vybrané produkty DeLonghi, Kenwood, Braun
30% sleva na automatická espressa Krups a vysavače Rowenta
22% sleva na konvice a stolní mixéry ETA
30% sleva na osobní péči Braun
30% sleva na zubní kartáčky Oral-B
20% sleva na vybrané velké domácí spotřebiče LG
22% sleva na vybrané modely TV
20% sleva na vybrané velké domácí spotřebiče
20% sleva na vybrané malé domácí spotřebiče
další zvýhodněné nabídky
20% sleva na vybrané mobilní telefony Samsung Galaxy A7 a Galaxy A9.
až 20% sleva na mobilní telefony Xiaomi A2 Lite
15% sleva na vybrané přenosné a párty reproduktory JBL
20% sleva na vybrané bezzrcadlovky značek Sony, Nikon, Canon a Olympus

