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PODROBNÁ PRAVIDLA AKCE 

„Napiš si o vzorek CENTROPEN HIGHLIGHTER STYLE“ 

1. POŘADATEL AKCE 

1.1. Pořadatelem akce „Napiš si o vzorek CENTROPEN HIGHLIGHTER STYLE“ (dále jen Akce) je 
společnost CENTROPEN, a.s., se sídlem Třída 9. května 161, Dačice V, 380 01 Dačice, IČ 
00142492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
pod spisovou značkou B 21 (dále jen Pořadatel). 

1.2. Akce se řídí podmínkami uvedenými v těchto Podrobných pravidlech akce (dále jen Pravidla), která 
popisují práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla Akce.  

2. DOBA A MÍSTO PLATNOSTI AKCE 

2.1. Akce probíhá na území České republiky v termínu od 14.10. 2021 00:00:01 hod. do vyčerpání 
3.500 kusů vzorků zvýrazňovačů CENTROPEN HIGHLIGHTER STYLE 6252 nebo nejdéle do 31. 
prosince 2021 (dále jen Doba platnosti akce).  

3. ÚČAST V AKCI 

3.1. Akce se může zúčastnit fyzická osoba (dále jen Účastník), která: 

a) má doručovací adresu na území České republiky; 

b) dosáhla věku 18 let nejpozději v den předcházející prvnímu dni Doby platnosti akce;  

c) je způsobilá k právním úkonům;  

d) disponuje soukromou emailovou adresou a tuto adresu uvede v registračním formuláři při 
registraci do Akce. 

3.2. Z Akce jsou vyloučeny osoby, které jsou zapojené do organizace Akce, tedy osoby, které by 
jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit průběh Akce, a to včetně osob v pracovním a / nebo jiném 
podobném vztahu k Pořadateli, včetně vztahu odběratelského, a to i nepřímého, ve smyslu 
prodejce nebo distributor produktů značky CENTROPEN a jejich osoby blízké ve smyslu 
ustanovení § 22 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.  

3.3. Účastník, který má zájem se účastnit Akce, provede v Době platnosti akce registraci na stránkách 
www. highlighter.cz v záložce „Napište si o vzorek“ (dále jen Internetové stránky akce), kde úplně 
a pravdivě vyplní formulář (dále jen Registrace).  

3.4. Pro účast v Akci je dále nezbytné vyjádření svobodného souhlasu Účastníka s účastí v Akci a jejími 
podmínkami, a to tak, že Účastník označí a potvrdí zaškrtávací pole „Souhlasím se zpracováním 
osobních údajů“ a „Provedením registrace souhlasím s úplnými pravidly akce a s poskytnutím 
osobních údajů dle podmínek v těchto pravidlech uvedených.“ Zaškrtnutím těchto polí zároveň 
Účastník vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a způsobem dle článku 6. 
těchto Pravidel. 

3.5. Účastník dokončí Registraci klepnutím na tlačítko „Odeslat“. 

3.6. Registrace jsou akceptované a zaznamenané v reálném čase v pořadí, v jakém byly přijaty (dále 
jen Pořadí).  

3.7. Pořadatel je oprávněný vyloučit všechny Registrace, které budou obsahovat neúplné nebo 
nepravdivé údaje anebo jakkoliv jinak odporovat těmto Pravidlům. Tyto Registrace se pokládají za 
neplatné.  

3.8. Každý Účastník může provést pouze jednu Registraci. Vícenásobná registrace stejného Účastníka 
pod různými emailovými a/nebo doručovacími adresami není možná.  

https://www.soutezcentropen.cz/Centropen_soutez_pravidla2018_full_v3.pdf
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3.9. Není možné provádět Registrace jménem druhé osoby; a to ani s jejím vědomím. Tyto Registrace 
se pokládají za neplatné.  

4. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZVÝRAZŇOVAČE CENTROPEN HIGHLIGHTER STYLE 

4.1. Do Akce bylo Pořadatelem vloženo 3.500 (slovy tři tisíce pět set) kusů zvýrazňovačů CENTROPEN 
Highlighter Style 6252 v různých barvách (dále jen Vzorek).  

4.2. Vzorek získá Účastník, jehož platná Registrace byla přijata jako první až tři tisíce pětistá v Pořadí 
(dále jen Výherní registrace), a to až do vyčerpání 3.500 kusů Vzorků. 

4.3. Vzorky budou Účastníkům, kteří provedli Výherní registraci, doručeny prostřednictvím doručovací 
společnosti určené Pořadatelem (dále jen Doručovatel) na doručovací adresu, kterou Účastník 
uvedl ve Výherní registraci; a to nejpozději do 60 dnů od data přijetí Výherní registrace (dále jen 
Zásilka). Doručování Zásilek se řídí obchodními podmínkami Doručovatele.  

4.4. Vzorky, které z jakéhokoliv důvodu nebyly v Akci přiděleny, nebo nebyly doručeny z důvodu 
spočívajících na straně Účastníka nebo třetích stran nebo vyšší moci, nebo nebyly Účastníkem 
převzaty; propadají ve prospěch Pořadatele. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

5.1. Účastníkovi nevzniká právní nárok na poskytnutí Vzorku a Vzorek nelze na Pořadateli vymáhat.  

5.2. Vzorky jsou distribuovány v náhodných barvách. Účastník není oprávněný požadovat po Pořadateli 
Vzorek v konkrétní barvě. 

5.3. Vzorky nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiné typy Vzorků, než je uvedeno v těchto 
Pravidlech.  

5.4. Pořadatel neodpovídá za dostupnost, funkčnost a kvalitu datových a / nebo hlasových služeb, které 
Účastník využívá. 

5.5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení, za nedoručení Zásilky, za nemožnost navázat 
s Účastníkem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na 
straně Účastníka nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí. 

5.6. Odpovědnost za vady Vzorku se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku. Účastník bude uplatňovat právo z odpovědnosti za případné vady Vzorku u Pořadatele.  

5.7. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této Akce podle 
vlastního uvážení. Vyhrazuje si též právo měnit Pravidla; a to i v Době platnosti akce; dále Akci 
kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit Dobu platnosti akce nebo Akci zrušit.  

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1. Odesláním Registrace dává Účastník v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů; Pořadateli jako správci osobních údajů (dále jen 
Správce) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES; obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
Nařízení) zpracovával tyto osobní údaje (dále jen Osobní údaje):  

a) jméno a příjmení, 

b) úplná adresa pro doručování, 

c) telefonní číslo, 

d) emailová adresa, 

e) další údaje, které Účastník poskytl v rámci Registrace (anketa); 
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a uděluje Správci souhlas s jejich zpracováním.  

6.2. Osobní údaje uvedené v odst. 6.1. Pravidel je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a 
je nutné zpracovat je za účelem: 

a) evidence Účastníka do databáze Účastníků Akce; 

b) komunikace s Účastníkem v souvislosti s jeho účastí v Akci (např. zaslání Oznámení); 

c) předání Vzorku Účastníkovi, pokud Účastníkovi takový Nárok vznikl; 

d) zasílání obchodních sdělení; 

e) dalších interních potřeb Pořadatele. 

6.3. Účastník uděluje s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů výslovný souhlas. Poskytnutí 
Osobních údajů je dobrovolné.  

6.4. Účastník bere na vědomí, že podle Nařízení má právo: 

a) vzít souhlas kdykoliv zpět; 

b) požadovat po Správci informaci, jaké Osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů; 

c) vyžádat si od Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
popřípadě požadovat omezení zpracování; 

d) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů; 

e) na přenositelnost údajů; 

f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

6.5. Chce-li Účastník požádat o aktualizaci, provedení opravy, doplnění nebo výmaz Osobních údajů, 
učiní tak písemně formou doporučeného dopisu, odeslaného na adresu sídla Správce. Žádost 
nabývá účinnosti okamžikem doručení Správci. 

6.6. Osobní údaje v rozsahu dle odst. 6.1. budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od data 
Registrace. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Účastníci jsou těmito Pravidly vázáni a účastí v Akci se je zavazují dodržovat. 

7.2. Pravidla a průběh Akce se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

 

 

V Dačicích dne 14. října 2021 


