
Úplné znění pravidel marketingové 
kampaně „Získejte voucher na další 
nákup na Notinu“ (dále jen „Pravidla“)

Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava pravidel marketingové kampaně „Získejte voucher na další 
nákup na Notinu“ (dále jen „Kampaň“).

Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Kampaně uvedená na reklamních a propagačních 
materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Kampaně.

I. Organizátor Kampaně 
Organizátorem Kampaně je Notino, s. r. o., IČO: 276 09 057, sídlem Londýnské náměstí 881/6, Štýřice, 
639 00 Brno (dále jen „Organizátor“).

II. Doba trvání Kampaně
Kampaň probíhá od 13. 6. 2022 od 0:00:01 hodin do 3. 7. 2022 do 23:59:59 hodin. (dále jen „Doba 
trvání Kampaně“).

III. Podmínky účasti v Kampani, účel Kampaně
1. Účastnit Kampaně se může každá fyzická osoba s adresou pro doručování v České republice, 

která splní tyto podmínky:

a/ je držitelem debetní nebo kreditní platební karty MasterCard (dále jen „Platební karta“)

b/ během Doby trvání Kampaně v internetovém obchodu, který Organizátor provozuje pod 
doménou notino.cz a dále v mobilní aplikaci „Notino – parfémy a kosmetika“ dostupné v App 
Store a v Google Play, (dále jen „E-shop“) objedná zboží minimálně za 1 000 Kč včetně DPH 
a během Doby trvání Kampaně za toto zboží zaplatí Platební kartou.

(osoba splňující podmínky účasti v Kampani dále jen „Účastník“)

2. Do ceny zboží dle čl. III odst. 1 písm. b) těchto Pravidel se nezapočítává cena dopravy 
a případných doplňkových služeb; pro účely splnění podmínek účasti v Kampani je rozhodná 
pouze cena zboží.

3. Platba za zboží prostřednictvím platebních aplikací Apple Pay, Google Pay není platbou za zboží 
prostřednictvím Platební karty; platbou prostřednictvím platebních aplikací nejsou splněny 
podmínky účasti v Kampani.

4. Účelem Kampaně je:

a/ každému Účastníkovi poskytnout voucher na další nákup zboží prodávaného Organizátorem 
v E-shopu ve výši 200 Kč (dále jen „Voucher A“)

b/ účastníky, kteří kromě podmínek účasti v Kampani splní podmínky dle čl. IV odst. 1 těchto 
Pravidel, zařadit do slosování o sady 12 ks poukazů o nominální výši jednoho poukazu 



2 000 Kč na nákup zboží v E-shopu (jednotlivé poukazy dále jen „Poukaz“) (sada 12 ks 
Poukazů dále jen „Voucher B“) 

(Voucher A a Voucher B dále společně jen „Vouchery“)

5. V případě opakovaného splnění všech podmínek pro účast v Kampani bude Voucher A 
Účastníkovi poskytnut opakovaně.

6. Účastník nemá právo na poskytnutí více Voucherů A za každý násobek, o který cena zboží 
překročí minimální cenu dle čl. III odst. 1 písm. b) těchto Pravidel.

IV. Slosování o Vouchery B
1. Účastník, který během Doby trvání Kampaně ve svém registrovaném zákaznickém účtu 

v E-shopu uloží údaje o jeho Platební kartě pro možné budoucí využití Platební karty při dalším 
nákupu zboží v E-shopu, bude zařazen do slosování o Vouchery B.

2. Během Kampaně proběhnou celkem 3 slosování o Vouchery B, a to v těchto termínech:

a/ 20. 6. 2022 (dále jen „Termín 1“),

b/ 27. 6. 2022 (dále jen „Termín 2“) 

c/ 4. 7. 2022 (dále jen „Termín 3“).

3. Do slosování v Termínu 1 budou zařazeni ti Účastníci, kteří údaje o své Platební kartě v E-shopu 
uloží nejpozději do 19. 6. 2022 23:59:59 hodin. Do slosování v Termínu 2 budou zařazeni ti 
Účastníci, kteří údaje o své Platební kartě v E-shopu uloží nejpozději do 26. 6. 2022 23:59:59 
hodin. Do slosování v Termínu 3 budou zařazeni ti Účastníci, kteří údaje o své Platební kartě 
v E-shopu uloží nejpozději do 3. 7. 2022 23:59:59 hodin. V závislosti na datu uložení údajů 
o Platební kartě v E-shopu může být Účastník zařazen do všech třech slosování o Vouchery B.

4. Z Účastníků zařazených do slosování o Vouchery B vyhrávají ti, kteří budou vylosováni 
náhodným výběrem (dále jen „Výherci“); v rámci slosování budou náhodným výběrem losovány 
e-mailové adresy, které Účastníci zadali při objednávce zboží v E-shopu. 

5. V každém slosování budou náhodným výběrem vylosováni 3 Výherci.

6. V Kampani může být rozdáno až 9 Voucherů B, tj. až 9 sad 12 ks Poukazů.

V. Poskytnutí Voucherů
1. Vouchery budou předány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na 

e-mailovou adresu, kterou Účastník, resp. Výherce, zadal při objednávce zboží v E-shopu.

2. Voucher A bude Účastníkovi poskytnut Organizátorem ve formě 1 (jednoho) 9 (devíti) místného 
kódu, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne splnění podmínek účasti v Kampani.

3. Voucher B bude Výherci poskytnut Organizátorem ve formě 12 (dvanácti) 9 (devíti) místných 
kódů, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uplynutí Doby trvání Kampaně.

4. Voucher nebude poskytnut v případě, že fyzická osoba nesplní podmínky účasti v Kampani, 
nebo pokud Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného 
nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému 
Účastníkovi ke splnění podmínek pro získání Voucheru.

5. V případě, že z důvodu absence nezbytné součinnosti ze strany Účastníka nebude možné 
Voucher Účastníkovi poskytnout, Voucher propadne ve prospěch Organizátora; v takovém 
případě Účastníkovi nevzniká právo požadovat jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora.

VI. Uplatnění Voucherů 
1. Účastník, resp. Výherce, je oprávněn uplatnit Voucher pouze v E-shopu, a to na jakékoliv zboží 



a služby, včetně dopravy a doplňkových služeb, s výjimkou dárkových poukazů. Voucher nelze 
uplatnit v kamenných prodejnách Organizátora.

2. Výherce není povinen uplatnit celou celý Voucher B na jeden nákup zboží, je dle své volby 
oprávněn uplatňovat i jednotlivé Poukazy.

3. Při uplatnění 1 (jednoho) Voucheru A bude Účastníkovi poskytnuta sleva ve výši 200 Kč z ceny 
jím vybraného zboží (dále jen „Sleva A“).

4. Při uplatnění 1 (jednoho) Poukazu bude Výherci poskytnuta sleva ve výši 2 000 Kč z ceny jím 
vybraného zboží (dále jen „Sleva B“).
(Sleva A a Sleva B dále společně jen „Slevy“)

5. Na jeden nákup je možné uplatnit pouze jeden Voucher A. Na jeden nákup zboží je možné 
uplatnit více Poukazů; v takovém případě bude na jeden nákup zboží poskytnuta sleva ve výši 
odpovídající souhrnné nominální hodnotě uplatněných Poukazů. Voucher A a Poukaz nelze 
uplatnit současně na jeden nákup zboží.

6. Voucher A je možné uplatit i na nákup zboží v ceně nižší než 200 Kč; v takovém případě bude 
Sleva A poskytnuta pouze ve výši odpovídající ceně zboží, přičemž zbývající hodnota Voucheru 
A propadá a nebude již možné ji využít na další nákup zboží v E-shopu.

7. Voucher B, resp. jednotlivé Poukazy, je možné uplatit i na nákup zboží v ceně nižší než  
2 000 Kč; v takovém případě bude Sleva B poskytnuta pouze ve výši odpovídající ceně zboží, 
přičemž zbývající hodnota Voucheru B, resp. jednotlivých Poukazů, propadá a nebude již možné 
ji využít na další nákup zboží v E-shopu.

8. Voucher A lze uplatnit nejpozději do 31. 8. 2022.

9. Voucher B, resp. jednotlivé Poukazy, lze uplatnit nejpozději do 31. 8. 2023.

10. Účastník, resp. Výherce, je v rámci objednávky zboží v E-shopu, v níž uplatnil Voucher A, 
resp. Poukaz, povinen zaplatit Platební kartou.

11. Uplatnění Voucherů, resp. Poukazů, a čerpání  Slev je dobrovolné; v případě neuplatnění 
Voucherů v době platnosti dle odst. 8 a odst. 9 tohoto článku Slevy propadají a Účastníci, 
resp. Výherci, nemají právo na žádnou kompenzaci.

VII. Souhlas s Pravidly, ochrana osobních údajů
1. Účastí v Kampani vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Osobní údaje Účastníků budou zpracovány pouze za účelem účasti v Kampani, předání 
Voucherů, poskytnutí Slev, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Organizátora, a případně 
k dalším účelům, pokud k nim Organizátor získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž 
bude Účastník vždy informován.

3. Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu dle čl. 6 odst. 
1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

4. Udělí-li Účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje 
budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb 
a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, 
a to po dobu zájmu Účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem v takovém případě je 
souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5. Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Organizátorem. 

6. Zpracovávány budou následující osobní údaje:

a/ Pro účast v Kampani, poskytnutí Voucherů a Slev provádí zpracování v postavení správce 



Organizátor a zpracovává: číslo platební karty; základní identifikační a kontaktní údaje 
účastníka (např. e-mailová adresa, korespondenční adresa); případně další osobní údaje pro 
ověření souladu s Pravidly; 

b/ Pro marketingovou komunikaci: e-mailová adresa Účastníka.

7. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím. 

8. Kategorie možných příjemců osobních údajů: Organizátor a osoby poskytující poradenství 
a služby Organizátorovi.

9. Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup 
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas 
se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení 
zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 

10. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na 
základě oprávněného zájmu.

11. Účastník zpravidla neposkytuje žádné nové osobní údaje, neboť údaje jsou zpracovávány 
správcem v rámci jiných účelů pro zpracování odlišných od tohoto Kampaně, které jsou ale 
vzájemně slučitelné. 

12. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

13. Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených 
účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů 
stanovené právními předpisy.

VIII. Společná ustanovení
1. Vouchery nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné plnění. Organizátor si vyhrazuje 

právo nahradit deklarované Vouchery jinými benefity obdobného typu a odpovídající hodnoty 
a měnit podmínky Kampaně.

2. Účast v Kampani, Vouchery, ani Slevy není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat 
alternativní plnění. 

3. Organizátor neodpovídá za vady Voucherů ani Slev ani nenese jakoukoli odpovědnost za 
případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Slev. Reklamace 
Voucherů a Slev je vyloučena. Organizátor neposkytuje záruku na Vouchery ani Slevy.

4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z Kampaně ty Účastníky, kteří porušili tato Pravidla, dále 
pak Účastníky, kteří v rámci Kampaně jednají nekalým či podvodným způsobem apod. Účastníci, 
kteří byli vyřazeni z Kampaně dle tohoto odstavce nemají nárok na žádnou náhradu. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla či Kampaň zrušit, a to bez udání 
důvodů a bez stanovení náhrady; změna Pravidel či zrušení Kampaně je účinná okamžikem 
zveřejnění na internetových stránkách notino.cz/Mastercard.

6. Úplná Pravidla Kampaně a další informace o Kampani jsou po Dobu trvání Kampaně k dispozici 
na internetových stránkách notino.cz/mastercard. 

7. Účastí v Kampani prohlašujete, že jste se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. 
Notino je oprávněno zpracovat Vaše údaje za účelem realizace spotřebitelské soutěže. Osobní 
údaje budou zpracovány po dobu 1 roku. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku.“ 
Odkazy na zásady jsou: https://www.notino.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Notino, s. r. o.


