
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: 
PROFIMED s.r.o., Business Park Prague Chrášťany; 
Za Tratí 236, budova D; 252 19 Chrášťany

NÁZEV AKCE: 
„Vyměňte starou za novou“ (dále jen „akce"). 
DOBA TRVÁNÍ: od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019 
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika 
PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce se stává zákazník 
s doručovací adresou na území České republiky starší 
15-ti let, který si v době konání akce zakoupí na území 
České republiky v prodejně zařazené do akce (viz seznam 
prodejců na konci pravidel) ústní sprchu Waterpik
a zároveň odevzdá libovolnou jinou elektrickou ústní 
sprchu a požádá o dodatečnou 20% slevu. 

Poznámka: zařízení nemusí být funkční, vráceno může 
být zařízení různých značek a výrobců.

MECHANISMUS AKCE: 
Do této akce jsou zařazeny všechny ústní sprchy Waterpik
zakoupené v období od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019 
z aktuální nabídky v prodejnách Profimed, na e-shopu
Profimed.cz nebo u participujících prodejců.

V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky 
této akce, vyhrazuje si pořadatel právo slevu neposkytnout. 

Odevzdáním starého zařízení a přijetím slevy zákazník 
souhlasí s likvidací zařízení. Pozdější vrácení starého 
zařízení proto není možné. V případě následného 
odstoupení od koupě nového zařízení bude zákazníkovi 
vrácena pořizovací cena po odečtení poskytnuté slevy.  
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SOUHLAS S PRAVIDLY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ: 
Zákazník svou účastí v této marketingové akci souhlasí se 
zpracováním svých osobních údajů, které případně 
poskytnul v rámci akce, za podmínek zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) správcem - společností PROFIMED s.r.o., 
Ječná 2, 120 00 Praha 2, IČ: 25158694, Spisová značka C 
77881 vedená u Městského soudu v Praze., za účelem 
vyhodnocení akce, a to po dobu 5 let od ukončení akce 
(dále jen „Doba souhlasu“). 

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické 
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů 
je dobrovolné. 

Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné 
a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, 
jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně 
ve svých osobních údajích. 

Účastník bere na vědomí, že má práva mj. dle § 11 a 21 
zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že svůj 
souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese 
správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům 
a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování 
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení 
souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas 
kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě 
pochybností o dodržování práv správcem účastník může 
požádat správce o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce 
odstranil závadný stav. 

Zároveň svou účastí v této akci udělujete ve smyslu § 7 odst. 
2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve znění pozdějších 
předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a 
akcích pořadatele a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím 
elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste 
případně uvedl(a) při registraci výrobku. Jste přitom 
oprávněn(a) tento svůj souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu 
sídla pořadatele, osobně na adrese sídla pořadatele či 
prostřednictvím e-mailu obchod@profimed.cz
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DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE: 
Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 15-ti let 
s doručovací adresou v ČR. 

Účastník akce nákupem výrobku se slevou za vrácení 
starého přístroje v rámci této marketingové akce přijímá 
pravidla akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil. 
Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady 
změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci 
zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či 
pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené 
výrobky. 

Pořadatel marketingové akce neodpovídá za škody nebo 
ztráty, vzniklé během účasti v propagační akci. 
Pořadatel akce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku 
účastníkem nesprávně uvedených údajů. 

Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen. 

Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání 
akce nepřetržitě k dispozici 
na www.profimed.cz/obchodni-podminky. 

Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky 
pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou 
platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. 
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce 
v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal 
v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či 
škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. 
V případě, že účastník bude vyloučen z akce, nebude od 
účastníka akce vracený výrobek převzat. Případné námitky 
proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 
dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby 
trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu 
pořadatele akce uvedenou v těchto pravidlech. Námitky 
podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí 
pořadatele o námitce je konečné. 

V Praze dne 31. 10. 2018 
PROFIMED s.r.o.

Seznam prodejen
• e-shop: www.profimed.cz

Kamenné prodejny Profimed
• Profimed Praha, Ječná
• Profimed Praha, OC Palladium
• Profimed Praha, Centrum Černý Most
• Profimed Praha, OC Nový Smíchov
• Profimed Praha, Metropole Zličín
• Profimed Praha, Centrum Chodov
• Profimed Plzeň, Veleslavínova
• Profimed Brno, Olympia
• Profimed  Brno, Galerie Vaňkovka
• Profimed Hradec Králové, Futurum
• Profimed České Budějovice, IGY Centrum
• Profimed Liberec, OC Forum
• Profimed Olomouc, Galerie Šantovka
• Profimed Ostrava, Forum Nová Karolina

Partneři v akci podle měst
• Benešov: Zubní Benešov s.r.o., Žižkova 2040
• Brno: Apollonia Dental, s.r.o., Poštovská 6 

(Alfa pasáž)
• Havlíčkův Brod: Lékárna Na Náměstí,

Havlíčkovo náměstí 54
• Hranice: GABZDYL s.r.o. – KOMPLEXNÍ PÉČE 

O ZUBY, Zborovská 2012
• Chrudim: Zdravotnické potřeba Salvia, 

Radoušova 14
• Jičín: Lékárna Trio, Husova 58
• Jihlava: ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50
• Kolín: Lékárna Tyršova, Tyršova 976 
• Kutná Hora: Lékárna U Zlatého hada,

Masarykova 596
• Náchod: Lékárna U Stříbrného orla

Masarykovo náměstí 45
• Nymburk Zdravotnické potřeby Hana 

Kalfířtová, Okružní 2160; 
Zdravotnické potřeby Hana Kalfířtová, Malé 
Valy 220/25

• Pardubice: ZDRAVPO Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 409

• Písek: TOP-DENT, Havlíčkovo nám. 94
• Tábor: Nemocnice Tábor, a.s., Nemocniční 

lékárna, Kpt. Jaroše 2000/10
• Trutnov: Lékárna U Řeky, Malé náměstí 38
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