VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2019
Stali jste se již členy věrnostního program PAYOT? K vašim nákupům PAYOT si vyberte
další přípravek jako dárek za svou věrnost.
1.

Staňte se členy Věrnostního program
2.

Naukupte pleťové přípravky PAYOT
3.

Vyberte si svůj dárek
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO KLIENTY PAYOT PARIS V ČESKÉ REPUBLICE & SLOVENSKÉ
REPUBLICE
1. Pravidla soutěže
Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla Věrnostního program PAYOT Paris (Dále je
Program). Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Programu
určeného spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků
k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
Organizátorem Programu je
Spilka, spol. s r.o., Koněvova 141, 130 00 Praha 3
IČ: 64942121 ( dále jen Organizátor)
2. Termín a místo provádění Programu
Program probíhá v termínu od 1. 2. 2019 do odvolání na území České republiky a Slovenské republiky
Program může být odvolán Organizátorem kdykoliv a s okamžitou platností formou uveřejnění
písemného dodatku uveřejněného stejně jako tento dokument.
3. Účast v Programu
3.1 Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České a/nebo Slovenské
republiky starší 15 let, která není z Programu vyloučena ve smyslu článku 6.7 těchto pravidel níže a která
v době konání splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech.
3.2 Účastník získá PAYOT věrnostní kartičku (dále jen „kartička“) v partnerském certifikovaném
kosmetickém salónu nebo parfumerii. Kosmetický salón nebo parfumerie kartičku označí na poslední
straně otiskem svého razítka s názvem a adresou provozovny. Seznam partnerských salónů a parfumerií
je uveden na webových stránkách www.payot.com. Účastník po dobu konání Programu sbírá účtenky za
nákup PAYOT přípravků.
Každý nákup kosmetický salón nebo parfumerie vyznačí do kartičky s uvedením data a hodnoty nákupu
přípravků PAYOT. Pokud hodnota nákupu PAYOT přípravků dle účtenek dosáhne určité hodnoty dle
jedné ze dvou definovaných kategorií dle článku 4.1 těchto pravidel, má Účastník nárok na dárek z této
konkrétní kategorie. Účastník může účtenky uplatnit na kteroukoli kategorii, ale vždy musí dosáhnout
výše hodnoty nákupu, která je pro jednu z obou kategorií určena. Účastník svůj nárok na dárek může
uplatnit jen v kosmetickém salónu nebo parfumerii, která mu vydala věrnostní kartičku.

Dále je Účastník povinen:
• vyplnit své celé jméno a svoji e-mailovou adresu do kontaktního formuláře na kartičce (povinné),
případně adresu a telefon (dobrovolné)
• uvést konkrétní dárek, vybraný podle těchto Pravidel
• stvrdit vlastním podpisem (kdekoliv na kartičce), že souhlasí se zpracováním osobních údajů a
s pravidly programu,
• vložit účtenky za nákup PAYOT přípravků do kartičky,
• odevzdat takto vyplněnou kartičku s účtenkami v kosmetickém salónu nebo parfumerii.
3.3 Účastník je oprávněn se Programu zúčastnit opakovaně. Pro každou novou účast v Programu
je Účastník povinen mít založenou novou věrnostní kartičku s novými
účtenkami za nakoupené PAYOT přípravky.
3.4 Do Programu budou zařazeni a dárky mohou převzít pouze ti Účastníci, kteří splní všechny stanovené
podmínky Programu a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované
registrační údaje. Registrace Účastníka, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do
Programu zařazena. Organizátor mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek Programu
jednotlivými Účastníky.
4. Dárky v Programu, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce
4.1 Dárky v Programu jsou přípravky od PAYOT za kumulovaný nákup PAYOT přípravků ve dvou cenových
kategoriích. V každé cenové kategorii soutěžící vybírá z přesně předdefinovaných přípravků.
Cenové kategorie a přípravky:
1. kategorie – hodnota všech odevzdaných účtenek musí být od 8000,- do 12.999,- Kč / od
499,99 €
Výherce má možnost vybrat si jeden z těchto dárků:
jeden (1) přípravek z čistící řady Les Demaquillantes určený na přímý prodej spotřebitelům:
• LAIT MICELLAIRE DEMAQUILLANT - odličovací micelární mléko pro všechny typy pleti
• DEMAQUILLANT INSTANTE YEUX - dvousložkový voděodolný odličovač
• EAU MICELLAIRE EXPRESS - osvěžující odličovací voda pro obličej a oči
• CREME MICELLAIRE DEMAQUILLANT - jemný odličovací krém
• MOUSSE MICELLAIRE NETTOYANTE - krémová micelární odičovací pěna
• GEL DEMAQUILLANT D’TOX - odličovací gel pro smíšenou pleť

300,- do

200 ML
125 ML
200 ML
200 ML
150 ML
200 ML

•

HUILE FONDANTE DEMAQUILLANTE - odličovací olej pro normální a suchou pleť

200 ML

2. kategorie – hodnota všech odevzdaných účtenek musí být od 13.000,- Kč / 500,- €
Výherce má možnost vybrat si jeden z těchto dárků:
jednu (1) pleťovou masku podle z produktových řad PAYOT určených na přímý prodej spotřebitelům:.
• MASQUE D’TOX - čistící jílová maska pro všechny typy pleti
50 ML
• HYDRA 24+ BAUME EN MASQUE - Super hydratační osvěžující maska
50 ML
• MY PAYOT SLEEPING PACK - Rozjasňující noční maska proti známkám únavy
50 ML
• UNI SKIN MASQUE MAGNETIQUE - detoxikační magnetická péče pro perfektní pokožku 50 ML
• BLUE TECHNI LISS WEEKEND - Vyhlazující víkendová maska proti modrému světlu
1 sáček

5.1 Dárky v Programu jsou předávány v kosmetických salónech a parfumeriích, které na základě
předložené a řádně vyplněné kartičky s účtenkami předá Účastníkovi vybraný přípravek zdarma.
5.2 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže Účastníky, u kterých bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které
je způsobilé ovlivnit výsledky Programu, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje
právo neudělit či nepředat dárek v případě porušení pravidel Programu ze strany Účasntíka nebo
jakéhokoliv jednání ze strany Účastníka, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
5.3 Pokud Účastník výhru odmítne nebo nesplňuje pravidla tohoto Programu, ztrácí nárok na dárek
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet
nebo jinými elektronickými prostředky.
6.2 Účastí v Programu, resp. provedením registrace, vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly Programu
a zavazuje se je plně dodržovat. Práva povinnosti vznikající v souvislosti s Programem, které nejsou
upravená v těchto pravidlech se řídí právními předpisy České republiky.
6.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Programu či jej úplně zrušit
bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé dárky za dárky jiného
obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech Programu, zrušení Programu a
nahrazení jednotlivých dárků jinými bude učiněno písemně a zveřejněno jako uveřejnění písemného
dodatku těchto pravidel uveřejněného stejně jako tento dokument.

6.4 Vymáhání účasti v Programu nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných darů není možné a
Účastník není oprávněn se domáhat výměny věcných darů, jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z
vadného plnění v souvislosti s převzatými dary. Organizátor rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu,
kterou Účastník případně utrpí svou účastí v Programu nebo prostřednictvím získaného dárku.
6.5 Registrací do Programu souhlasí Účastník se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu
uvedeném v registraci a v případě převzetí dárku též údajů o tomto dárku a jeho hodnotě. Rovněž
souhlasí s použitím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa pro účely nabízení
obchodu nebo služeb, pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jakož
i s jejich předáváním osobám propojeným s Organizátorem pro účely uvedené v této větě výše, a to na
dobu 5 let od ukončení této soutěže.
6.6 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Účastník dále bere na vědomí,
že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může
bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora, jakéhokoli budoucího správce nebo Organizátora odvolat (v
případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak
zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich
zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění,
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování
osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Účastníka nebo v rozporu se
zákonem, může Účastník žádat Organizátora nebo jakéhokoli budoucího správce o vysvětlení a
neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
6.7 Z Programu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora.
6.8 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na stránkách Organizátora. V případě
rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním
materiálu prezentujícím tento Program a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na stránkách
Organizátora, mají přednost tato úplná pravidla.
V Praze dne 07. 01. 2019
SPILKA, spol. s.r.o.
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