PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE
„Sezónní promo nabídka T2 2021”
I. ORGANIZÁTOR PROPAGAČNÍ AKCE
Organizátorem Propagační akce Sezónni promo nabídka T2 2021 - dále jen jako "Propagační akce" pro
výrobky ("Výrobky") uvedené v příloze č. 1 těchto Pravidel propagační akce (dále také jako "Pravidla
propagační akce" nebo "Pravidla"), je společnost 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24,
PSČ 14800, IČ: 41195698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 3729, dále jen jako "Organizátor", s tou výhradou, že určité provozní a logistické činnosti související s
uskutečněním Propagační akce včetně činností souvisejících s prodejem Propagovaných výrobků, byly
Organizátorem svěřené společnosti Innosphere s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 Zbraslav, IČ: 01825127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl 212046, vložka
C (dále jako "Innosphere") a z tohoto důvodu bude prodej a dodání Propagačních výrobků podle těchto
Pravidel propagační akce prováděný společností Innosphere.
II.

ÚČASTNÍCI PROPAGAČNÍ AKCE

Propagační akce je určena pro poskytovatele zdravotní péče - zubařů sídlících v České republice (dále jen
"Účastníci"), kteří si během Propagační akce zakoupí Výrobky přímo nebo nepřímo od distributorů
Organizátora, kteří se účastní této Propagační akce (dále jen "Distributoři"). Propagační akce se týká výlučně
Výrobků zakoupených Distributorem od Organizátora. Seznam spolupracujících Distributorů je uveden v příloze
č. 2 těchto Pravidel.
III.

PŘEDMĚT PROPAGAČNÍ AKCE

Propagační akce spočívá v možnosti nákupu dodatečného množství Výrobků Účastníkem od společnosti
Innosphere v případě a za splnění podmínek Propagační akce.
IV.

TRVANÍ PROPAGAČNÍ AKCE

Propagační akce trvá ode dne 1.5.2021 do 31.8.2021 (dále jen "Trvání akce"). Pouze Výrobky koupeno
Účastníky během Trvání akce budou brány v úvahu s ohledem na splnění podmínek Pravidel propagační akce.
V.

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE

1.

S výhradou poslední věty tohoto odstavce 1, v případě, že si během Trvání akce Účastník od Distributora
přímo či nepřímo zakoupil alespoň 1 Výrobek a zároveň byl tento Výrobek zakoupen tímto Distributorem
od Organizátora, má Účastník právo zakoupit si dodatečný propagovaný Výrobek za cenu ve výši 0 Kč
včetně DPH (dále jen "Propagovaný výrobek") od společnosti Innosphere. Účastník si však může zakoupit
maximálně 5 Propagovaných výrobků (tj bez ohledu na to, kolik Výrobků si účastník zakoupí, má právo
na koupi nejvíce 5 Propagovaných výrobků). Pravidlo podle předchozí věty se použije na každý Výrobek
(nebo sadu Výrobků), na který se vztahuje Propagační akce. Uvedené znamená, že omezení
Propagovaný výrobků se počítá zvlášť pro každý typ Výrobků (sadu Výrobků).

2.

Příslušný Distributor informuje společnost 3M o uzavřených kupních smlouvách s Účastníky, čímž
zároveň potvrdí společnosti 3M, že Účastník má nárok na Propagované výrobky. Innosphere dodá
Propagované výrobky a vystaví příslušnou fakturu přímo Účastníkovi.

3.

Organizátor je oprávněn ověřit způsobilost Uchazeče - splnění podmínek Pravidel propagační akce - u
příslušného Distributora, včetně údajů uvedených v bodě 9.1.

VI.

DANĚ

1.

Účastník je povinen splnit v souvislosti s koupí Propagovaných výrobků daňovou povinnost nebo tuto
koupi oznámit, pokud takové povinnosti existují.

VII. KOMUNIKACE S ÚČASTÍ
1.

Účastníci mohou získat všechny informace o Propagační akci kontaktováním Organizátora na adrese: 3M
Česko, spol. s r.o., Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800 nebo e-mailem na OralCareCZ@mmm.com.
Odpovědi budou poskytnuty do 7 pracovních dnů (tj, dnů od pondělí do pátku, s výjimkou svátků).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Organizátor si vyhrazuje právo ukončit Propagační akci, prodloužit její trvání nebo změnit Pravidla
propagační akce kdykoliv bez udání důvodu, a toto v přiměřené formě oznámit. Organizátor si také
vyhrazuje výlučné právo posoudit a rozhodnout zda Účastník splňuje Pravidla propagační akce.

2.

Pravidla propagační akce jsou dostupná k nahlédnutí v sídle Organizátora a na stránce www.3M.cz.

3.

V případě dotazů přímo nezodpovězených v těchto Pravidlech propagační akce, se na právní vztahy
aplikují ustanovení obecně závazných právních předpisů.

4.

Každý Účastník má právo podat stížnost do 7 dnů ode dne ukončení Propagační akce. Datum stížnosti
bude určeno podle data poštovního razítka. Stížnosti mohou být podávány pouze písemnou formou (v
případně nedodržení jsou neplatné) a to doporučenou poštou na adresu Organizátora: 3M Česko, spol.
s r.o., Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800.

5.

Stížnosti by měly obsahovat přesné údaje identifikující Účastníka, který stížnost podává, a také důvod
podání stížnosti.

6.

7.

Účastník, který podal stížnost, bude o jejím vyřízení vyrozuměn Organizátorem doporučenou poštou nebo
e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti, a to do 30 pracovních dnů ode dne doručení
stížnosti - datum podle poštovního razítka (tj. od pondělí do pátku s výjimkou svátků).
Propagační akce není určena spotřebitelům a je určena výhradně pro definované obchodní partnery.

8.

Účastí na Propagační akci Účastník souhlasí s podmínkami Propagační akce.

9.

Zpracování osobních údajů Organizátorem:

9.1 S výjimkou bodu 10 níže Organizátor vystupuje v pozici provozovatele (ve smyslu článku 4 odst. 7
Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně údajů - "GDPR") ve vztahu k zpracovávání
osobních a jiných údajů získaných na základě těchto Pravidel (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová
adresa a adresa Účastníků nebo jejich kontaktních osob, číslo faktury, název a množství zakoupených
Výrobků 3M v rámci Propagační akce, DIČ, obchodní jméno společnosti, fakturační adresa) a dodržuje
Zásady
ochrany
osobních
údajů
společnosti
3M
dostupné
na
stránce
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/.

9.2 Účely a právní základy zpracování: osobní údaje Účastníků budou zpracovávány společností 3M v
souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3M zejména na:
a) umožnění účasti na Propagační akci (právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

b) b) zdokumentování účasti na Propagační akci a vypořádání práv v souladu s ustanoveními o daních
a účetního práva (právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

c) posuzování stížností, pokud byly podány, týkajících se způsobu provedení Propagační akce (právní
základ: Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

d) interní administrativní cíle společnosti 3M včetně statistik 3M a reportingu 3M na základě oprávněného
zájmu společnosti 3M (právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

e) archivace (založená pro účely důkazů), za účelem oprávněného zájmu společnosti 3M a prokázání
skutečností v případě právní potřeby (právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

f) potenciální uplatňování práv nebo obrana proti nárokům na základě oprávněného zájmu společnosti
3M (právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

9.3 Doba uchovávání: Osobní údaje získané na právním základě oprávněného zájmu provozovatele mohou
být zpracovávány do doby pokud nejsou splněny oprávněné zájmy provozovatele nebo pokud takové
zpracovávání osobních údajů nenamítal. Osobní údaje podle jiných právních základů budou uchovávány v
souladu
se
Zásadami
ochrany
osobních
údajů
společnosti
3M:
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/.
9.4 Příjemci osobních údajů: Společnost 3M může Vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám včetně
třetích stran, které mají sídlo v třetích zemích, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti
3M.
9.5 Právo podat stížnost: v případě, že máte za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s
ustanoveními GDPR, máte právo podat stížnost orgánu dozoru.

9.6 Právo namítat zpracovávání osobních údajů: máte právo kdykoliv namítat zpracovávání osobních údajů
na základě právního základu oprávněných zájmů, jak jsou definovány výše, a to prostřednictvím formuláře
obsaženého
v
Zásadách
ochrany
osobních
údajů
společnosti
3M:
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/. Vaše osobní údaje zpracovávané na
tomto právním základě přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme, že v souvislosti s těmito osobními

údaji existují platné právní základy, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo v
případě, že budeme muset prošetřovat nebo obhajovat nároky.
9.7 Další informace o tom, jak společnost 3M zpracovává osobní údaje a o právech dotčených osob jsou
dostupné
v
Zásadách
ochrany
osobních
údajů
společnosti
3M:
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/.
9.8 Otázky ohledně zpracování osobních údajů společností 3M a o tom, jak uplatnit jednotlivá práva ve smyslu
GDPR můžete zaslat na DPO_EU@mmm.com. Použitím tohoto e-mailu můžete kontaktovat odpovědnou
osobu pro zpracování osobních údajů společnosti 3M s působností v Evropské unii.
10.

Zpracování osobních údajů Distributory a Innosphere:

10.1 Osobní údaje Účastníků uvedené v bodě 9.1 výše budou zpracovávány Distributory a Innosphere jako
zprostředkovateli jménem společnosti 3M jako správce za účelem provedení Propagační akce. Ve vztahu
k osobním údajům Účastníků potřebných k prodeji nebo dodání propagovaných výrobků, společnost
Innosphere vystupuje i jako správce a bude zpracovávat ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění
kupní smlouvy, jejíž je Účastník stranou (právní základ: Článek 6 odst. 1 písm . b) GDPR).
10.2 Účastník je seznámen se zpracováním osobních údajů, jak jsou uvedeny v těchto Pravidlech propagační
akce a je povinen o takovémto zpracovávání obeznámit kontaktní osoby Účastníka, pokud takové jsou.

Příloha č. 1
Seznam výrobků

ČÍSLO
NABÍDKY

MATERIÁL

OBJ. ČÍSLO
MATERIÁLU

PRINCIP SPECIÁLNÍ
NABÍDKY

L1

3M™ Filtek™ One
stříkačka à 4 g nebo 20x
kompule à 0,2 g

4870xx nebo
4871xx

Při zakoupení 3 balení 3M™ Filtek™ One 4870xx, 4871xx získáte 1x 3M™
Filtek™ One (stříkačka à 4 g 4870A3 nebo 20x kompule à 0,2 g 4871A3)
zdarma

L2

3M™ Filtek™ Z250
stříkačka à 4 g

6020xx

Při zakoupení 3 balení 3M™ Filtek™ Z250 získáte 1x 3M™ Filtek™ Z250
(stříkačka à 4 g 6020A2) zdarma

L3

3M™ Filtek™ Z550
stříkačka à 4 g

7050xx

Při zakoupení 3 balení 3M™ Filtek™ Z550 získáte 1x 3M™ Filtek™ Z550
(stříkačka à 4 g 7050A2) zdarma

L4

3M™ Single Bond Universal
lahvička 5ml

41266

Při zakoupení 2 balení 3M™ Single Bond Universal 41266 získáte 1x 3M™
Filtek™ Supreme Flowable (2x stříkačka à 2g, odstín A2) zdarma

L5

3M™ Sof-Lex™ leštící disky

L6

3M™ Ketac™ Universal
Aplicap™
50 kapslí nebo 300 kapslí

L7

8690xx,
8691xx,
8692xx nebo
8693xx

Při zakoupení 2 balení 3M™ Sof-Lex™ 8690xx, 8691xx, 8692xx nebo
8693xx získáte 1x 3M™ Sof-Lex™ RA mandrel 8695CA zdarma

6108x nebo
6109x

Při zakoupení 1 balení 3M™ Ketac™ Universal Aplicap™ 6108x nebo
6109x získáte Sof-Lex™ Sof-Lex™ XT leštící disky
středněhrubé, oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks, 8692M
+
hrubé, tmavě oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks, 8692C zdarma

3M™ RelyX™ U200 Clicker™
doplňkové balení (1x clicker
11 g) nebo RelyX™ U200
Automix - doplňkové balení
(tuba Automix 8,5 g
56877,56878,
Při zakoupení 2 balení 3M™ RelyX™ U200 56877,56878, 56879, 56895,
cementu, 10x kanyla
56879,
56896 nebo 56897 získáte 1x Adstringentní retrakční pastu (25 kompulí)
standardní, 5x kanyla široká 56895, 56896
56944 zdarma
- se širším zakončením pro nebo 56897
použití v kombinaci s
intraorální nebo
endodontickou koncovkou,
5x endodontická koncovka)

3M™ RelyX™ Fiber Post
10x čep

56872,
56861, 56862
nebo 56863

Při zakoupení 2 balení 3M™ RelyX™ Fiber Post 56872, 56861, 56862
nebo 56863 získáte 1x 3M™ RelyX™ U200 (1x clicker 11 g, odstín A2)
zdarma

L9

3M™ Impregum™ Penta™

69386,
69410,
31793,
31794, 31740
nebo 31745

Při zakoupení 2 balení 3M™ Impregum™ Penta™ 69386, 69410, 31793,
31794, 31740 nebo 31745 získáte 1x Adstringentní retrakční pastu (25
kompulí) 56944 nebo 1x Penta míchací kanyly červené, 50 ks 77949
zdarma

L10

3M™ Imprint™ 4 Penta™
(Putty, Heavy, Super Quick
Heavy)
zkušební balení

71499, 71497
nebo 71498

Při zakoupení 1 balení 3M™ Imprint™ 4 Penta™ 71499, 71497 nebo
71498 získáte 1x Penta míchací kanyly červené 77949, 50 ks zdarma

L8

Příloha č.2 / Appendix No. 2
Seznam spolupracujících distributorů / List of Participating Distributors

Dentamed s.r.o.
Henry Schein s.r.o.
Hu-Fa Dental s.r.o.
Interdent s.r.o.
JPS s.r.o.
Nora a.s.

