Pravidla věrnostního programu SMERO
Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel věrnostního programu SMERO
(dále jen „Program“). Pouze tento dokument závazně upravuje pravidla Programu.
1. Organizátor věrnostního programu
Organizátorem Programu je obchodní společnost SMERO, spol. s r.o. IČ: 255 27 886, se
sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce
30553.
2. Místo a doba trvání věrnostního programu
Program probíhá v období od 1. 7. 2021 do odvolání nebo do vyčerpání zásob (dále jen
„Doba konání“), a to na vybraných prodejnách uvedených níže (dále jen „Místo konání“):
Hodonín, Velkomoravská 83a, 695 01
Břeclav, Bratislavská 3150/30, 690 02
3. Účastníci Programu
Programu se může zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, podnikající
fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „Účastník“), která splní podmínky účasti v
Programu stanovené těmito pravidly.
4. Podmínky účasti v Programu
Každý Účastník Programu, který se bude chtít zapojit do Programu a v Době konání zakoupí
zboží v minimální hodnotě 300 Kč bez DPH na jednom z Míst konání, vyplní a odevzdá
registrační lístek, následně obdrží věrnostní kartu u pokladny v Místě konání společně s
1. razítkem.
Za Účastníka, který je právnickou osobou, jedná a registrační lístek vyplní osoba oprávněná
jednat za tuto právnickou osobou. Osobou oprávněnou se rozumí buď statutární orgán dané
právnické osoby nebo fyzická osoba, kterou k těmto účelům daná právnická osoba zmocnila.

Registrační lístek:

Společně s prvním razítkem získá Účastník tuto věrnostní kartu:

Vzhled razítka:

Účastník svojí účastí v Programu bere na vědomí, že na jednotlivých Místech konání může být
zásoba věrnostních karet vyčerpána, a to zcela, případně pouze dočasně.

Po nasbírání náležitého počtu razítek odevzdá účastník u pokladny v Místě konání věrnostní
kartu a následně získá jednu z níže uvedených odměn:

a)
po nasbírání 6 razítek, resp. bezprostředně po zakoupení produktů v minimální dané
hodnotě za 1 nákup, za nějž Účastník Programu získá poslední razítko, jejich obdržením na
věrnostní kartu a jejím odevzdáním u pokladny v Místě konání, získá Účastník Programu:
I.
II.
III.

Tekuté mýdlo na ruce – 1 kus
Krém na ruce Isolda – 1 kus
Papírové kapesníčky – 1 balení

nebo
b)
po nasbírání 12 razítek, rep. bezprostředně po zakoupení produktů v minimální dané
hodnotě za 1 nákup, za nějž Účastník Programu získá poslední razítko, jejich obdržením na
věrnostní kartu a jejím odevzdáním u pokladny v Místě konání, získá Účastník Programu:
I.
II.
III.

Čisticí prostředek – 3 kusy
Osvěžovač vzduchu – 2 kusy
Houbička na nádobí – 1 balení

Účastník Programu svojí účastí bere na vědomí, že zásoba odměn pro tento Program může
být vyčerpána (a to zcela nebo i dočasně) i na jednotlivých Místech konání.

5. Další podmínky Programu
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tato pravidla Programu, Program
odložit, zkrátit Dobu konání nebo přerušit Program bez náhrady, a to pro jednotlivá Místa
konání nebo ve všech Místech konání. Informace o takové změně nebo úpravách pravidel
Programu, resp. o odložení, zkrácení, přerušení či zrušení Programu zpřístupní Organizátor na
www.smero.cz, případně dalším vhodným způsobem.
Program nelze kombinovat s další akcí.
Věrnostní kartu, získaná razítka, ani odměnu nelze směnit za peněžitý ekvivalent. Účastí na
Programu potvrzuje Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Při
porušení pravidel Programu či podezření na podvodné jednání, v jehož důsledku Účastník
Programu získal věrnostní kartu, resp. razítka, si Organizátor vyhrazuje právo neumožnit
takovému Účastníkovi Programu takové věrnostní karty, resp. razítek k získání odměny. Tato
pravidla Programu jsou k dispozici na www.smero.cz a v Místě konání.

K převzetí odměny za Účastníka, který je právnickou osobou, je oprávněna osoba, která je
statutárním orgánem dané právnické osoby nebo fyzická osoba, kterou k těmto účelům
zmocnila daná právnická osoba. Statutární orgán může prokázat své oprávnění výpisem z
veřejného rejstříku. Zmocněná fyzická osoba se prokazuje udělenou písemnou plnou mocí.
6. Ochrana osobních údajů
Účastník Programu vyplněním a odevzdáním registračního formuláře na některém z Míst
konání souhlasí se zařazením jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
datum narození případně titul, adresa v případě fyzických osob, IČ, sídlo v případě
právnických osob a fyzických osob podnikatelů, emailové adresy a telefonního čísla (dále jen
„Údaje“) do databáze Organizátora, který má postavení správce osobních údajů dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) s tím, že k
Údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Účastník Programu současně bere na vědomí a souhlasí, že Organizátor je oprávněn
zpracovávat jeho Údaje prostřednictvím jím vybraného zpracovatele, přičemž Účastník bere
rovněž na vědomí, že takto určený zpracovatel prostřednictvím Organizátora již nepodléhá
dalšímu souhlasu.
Organizátor zpracovává Údaje za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, výrobcích (produktech) a jiných aktivitách provozovatele
(marketingové účely). Souhlas Účastníka Programu se zpracováním Údajů je poskytován na
dobu trvání členství Účastníka v Programu. Po ukončení Programu nebo zániku členství
Účastníka v Programu je Organizátor oprávněn zpracovávat Údaje na dobu dvou let pro výše
uvedené marketingové účely Organizátora.
Poskytnutí Údajů Účastníkem Programu je dobrovolné. Organizátor ujišťuje Účastníka
Programu, že veškeré Údaje, které Organizátorovi poskytne, jsou určeny výhradně pro
potřeby Organizátora. Poskytnutí souhlasu může účastník kdykoliv odvolat. Odvoláním
souhlasu zaniká Účastníkova účast v Programu.
Účastník Programu bere na vědomí, že má práva dle čl. 12–23 GDPR, tj. zejména právo na
přístup k Údajům a právo na opravu Údajů. Zjistí‐li nebo domnívá‐li se Účastník Programu, že
Organizátor nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho Údajů, které je v rozporu
s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li
Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat Organizátora nebo jím
pověřeného zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu,
zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Údajů. V případě
pochybností o dodržování práv provozovatelem se může Účastník Programu obrátit přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7,
www.uoou.cz.

