
Podmínky akce „Až 100% ochrana proti úniku“ 

 

I. Organizátor 

Organizátor reklamní kampaně „Až 100% ochrana proti úniku“ (dále jen: „kampaň“) je Procter & Gamble Czech 

Republic s.r.o. (sídlo: Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika) (dále jen „organizátor”). 

Kampaň zajišťuje a veškeré údaje zpracovává jménem organizátora agentura ritual communication s.r.o. 

(sídlo: Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika) (dále jen „koordinátor“). 

 

II. Účel kampaně 

Kampaň je organizována se záměrem propagovat výrobky distribuované společností Procter & Gamble Česká 

republika s.r.o. a je připravena s cílem poskytnout zákazníkům produkty v nejlepší možné kvalitě a jejich možné 

vrácení v případě, že dojde k úniku, a zároveň zajistit, aby kupující snížili své ekonomické riziko při nákupu 

výrobků, na které se kampaň vztahuje. 

 

III. Podmínky účasti v kampani 

Kupujícím (dále jen: „kupující“ nebo „účastník programu“) je osoba, která: 

a) je fyzickou osobou, občanem České republiky s trvalým bydlištěm v České republice a dosaženým 

věkem 18 let; drobní obchodníci a maloobchodníci se zúčastnit nemohou 

b) zakoupila na území České republiky alespoň jeden z výrobků popsaných v bodě VIII a v příloze č. 2 

těchto pravidel   a je spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

c) akceptuje ustanovení těchto pravidel a zásady ochrany osobních údajů ze strany organizátora, které 

jsou k dispozici na odkazu https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml 

Programu se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, zaměstnanci koordinátora a jejich rodinní 

příslušníci. Rodinnými příslušníky se rozumějí: potomci, sourozenci, manželé, rodiče manželů a osoby ve 

vztahu osvojení. Výhrada se vztahuje na osoby, které se přímo podílely na realizaci této kampaně, a na osoby, 

které pracovaly na její přípravě a realizaci. 

 

 

IV. Vyloučení z dalších propagačních akcí  

 

V případě uplatnění práva záruky vrácení peněz za podmínek stanovených v pravidlech je kupující vyloučen 

z účasti v soutěžích, loteriích a věrnostních programech organizátora týkajících se jím zakoupených výrobků. 

Kupující tak ztrácí nárok na případné výhry, slevy, cashback bonusy, slevy a veškeré další výhody, které mu již 

byly případně poskytnuty v rámci probíhající soutěže, loterie nebo věrnostního programu, pokud mu tato 

práva byla nebo měla být poskytnuta za koupi výrobku, který následně vrátil. 

 

V. Omezení práv kupujícího na účast v kampani 

 

Kupující má právo zúčastnit se akce pouze jednou a vrátit pouze jeden výrobek uvedený v bodě VIII a v příloze 

č. 2 těchto pravidel. Vrácení jakéhokoliv výrobku kupujícím nebo osobou, která s kupujícím pobývá ve společné 

domácnosti, vylučuje možnost vrácení jakéhokoliv dalšího výrobku uvedeného v bodě VIII a v příloze č. 2 

těchto pravidel. 

https://www.kurzy.cz/zakony/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-419/
https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml


 

VI. Povinnost vzdát se odměn, slev a další výhody 

Kupující je povinen, aniž by ho vyzýval koordinátor jako věřitel, se neprodleně vzdát odměn, slev a dalších 

výhod, které mu byly poskytnuty v situaci popsané v bodě IV těchto pravidel a které mu již byly vydány. 

 

VII. Doba trvání kampaně 

Podmínkou účasti kupujícího v kampani je koupě na území České republiky v maloobchodním prodeji jednoho 

z výrobků uvedených v bodě VIII a v příloze č. 2 těchto pravidel, a to v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, a 

jeho případné vrácení z důvodu nespokojenosti s užíváním zakoupeného výrobku, který netěsní, nejpozději do 

30 dnů od data zakoupení výrobku. Vrácení peněz bude prováděno, dokud nebude vyčerpán celkový 

stanovený fond. Fond na vrácení peněz v rámci této kampaně je omezený.  

Dnem zakoupení výrobku je den, kdy kupující provedl platbu za zakoupený výrobek. 

 

VIII. Zúčastněné výrobky 

Kampaň se vztahuje na výrobky Pampers distribuované organizátorem na území České republiky (dále jen 

„výrobek“), jejichž seznam je uveden níže. Vzhledem k účelu kampaně se právo na vrácení výrobku vztahuje 

pouze na 1 kus balení (zabalený v originálním obalu) zakoupené kupujícím v průběhu kampaně, s vyloučením 

jiných akcí týkajících se výrobků, např. dalšího výrobku zdarma, nákupu s cashbackem, multipacků apod. 

Kompletní seznam výrobků, na které se kampaň vztahuje, se nachází v příloze č. 2 těchto pravidel. 

 

1. Pleny Pampers Premium Care 

2. Pampers Active Baby  

3. Plenkové kalhotky Pampers Premium Care 

4. Plenkové kalhotky Pampers Pants 

 

 

IX. Výhrada práva na rozšíření rozsahu kampaně 

 

Organizátor si vyhrazuje právo rozšířit rozsah kampaně na další produkty ve své nabídce. 

 

X. Právo kupujícího na vrácení výrobku 

 

Organizátor zajišťuje dobrou kvalitu jím nabízených výrobků popsaných v bodě VIII a v příloze č. 2 těchto 

pravidel a právo kupujícího na vrácení jím zakoupeného výrobku, pokud jeho používání není pro kupujícího 

vyhovující z důvodu netěsnění, s výhradou dalších ustanovení pravidel. 

 

XI. Ztráta nároku na vrácení produktu  

 

Nárok kupujícího na vrácení výrobku se nevztahuje na výrobky, u nichž se snížila míra spokojenosti s jejich 

užíváním v důsledku poškození a závad vzniklých po zakoupení výrobku a vyplývajících z: 

- náhodných událostí (např. mechanické poškození, předchozí polití jinou kapalinou, roztržení apod.), 



- použití jiným než určeným způsobem nebo v nevhodných podmínkách (např. použití ve vaně, chybné 

upevnění, skladování v nevhodných podmínkách atd.), 

- uplynutí spotřební lhůty (příliš dlouhé uskladnění atd.). 

 

XII. Postup kampaně, požadavky na vrácení výrobku 

Pro uplatnění práva na vrácení peněz je kupující povinen zaslat výrobek spolu s originálem dokladu o koupi ve 

formě účtenky nebo faktury vystavené na fyzickou nepodnikající osobu (bez IČO kupujícího), který obdržel 

v souvislosti se zakoupením výrobku (dále jen: „doklad o koupi“), a osobně vyplněným formulářem pro vrácení 

produktu do 30 dnů ode dne jeho zakoupení na adresu koordinátora: ritual communication s.r.o. (sídlo: 

Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika). Vzor formuláře pro vrácení výrobku (dále jen: „formulář 

pro vrácení výrobku“) je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel. Zakoupený výrobek musí být na stvrzence 

identifikovatelný. Pokud stejný doklad o koupi předloží jiný kupující, vrácení peněz v kampani se provede 

kupujícímu, který vrácení výrobku nahlásil jako první.  

Doklad o koupi potvrzuje zakoupení výrobku, pokud splňuje následující podmínky: 

a) je originální, čitelný a pravý, nikoliv padělaný nebo pozměněný, 

b) není poškozen způsobem, který by vzbuzoval pochybnosti o jeho obsahu, pravosti nebo pravosti 

transakce, k níž se vztahuje, zejména není rozstřižený, roztržený, rozmazaný, nečitelný a není 

kombinací dvou nebo více různých dokladů o koupi, 

c) obsahuje DIČ vydavatele fiskální účtenky, 

d) obsahuje název výrobku, tj. slovo nebo zkratku, podle kterých lze určit, že se nákup týkal daného 

výrobku, 

e) datum a čas vystavení účtenky nebo faktury s DPH vystavené fyzické osobě nepodnikající (bez DIČ 

kupujícího) spadající do období kampaně, ale před datem vrácení produktu. 

Koordinátor si vyhrazuje právo ověřit pravost a obsah dokladu o koupi předloženého v kampani, a to                          

i kontaktováním prodejny, která doklad o koupi vystavila. Pokud koordinátor z důvodu ověření zjistí, že doklad 

o koupi nesplňuje podmínky stanovené v pravidlech, má koordinátor právo vyřadit kupujícího, který takový 

doklad o koupi předložil, z akce. Ověřování může koordinátor provádět od první žádosti kupujícího do konce 

ověřovacího řízení, nejpozději však do 30. 4. 2023. 

 

XIII. Stav vráceného zboží 

 

Vrácené zboží musí být nepoškozené a zabalené v původním obalu (nebo spolu s původním obalem, pokud byl 

otevřen nebo roztržen) a musí obsahovat nejméně 50 % původního nepoužitého obsahu obalu výrobku.  Pokud 

vrácený výrobek obsahuje méně než polovinu původního množství, s ohledem na účel této kampaně, kterým 

je spokojenost kupujícího s výrobky, má koordinátor právo odmítnout vrácení částek zaplacených za koupi 

vráceného výrobku. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo vrácení výrobku akceptováno, bude výrobek 

spolu s dokladem o koupi vrácen zpět na adresu uvedenou ve formuláři. Požadavek na vrácení peněz musí být 

uplatněn prostřednictvím formuláře, který je součástí těchto pravidel v příloze č. 1. Vyplněný formulář musí 

být zaslán společně s výrobkem a dokladem o koupi na adresu koordinátora: ritual communication s.r.o., 

Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady. 

 

 

XIV. Náklady na dopravu vráceného zboží 

Zaslání vráceného výrobku koordinátorovi je zcela na náklady kupujícího, které se v rámci této kampaně 

nevracejí. 

 



XV. Lhůta pro vrácení kupní ceny 

Koordinátor vrátí kupujícímu celou částku za koupi jednoho produktu obsaženou v dokladu o koupi do 30 dnů 

ode dne převzetí zásilky s tím, že pokud kupní cena hrubě převyšuje průměrnou maloobchodní cenu na českém 

trhu v době nákupu, může koordinátor vrácenou částku upravit na výši této průměrné maloobchodní ceny 

stanovením průměrné hrubé maloobchodní ceny produktu na internetových stránkách www.heureka.cz nebo 

na jiném portálu srovnávajícím ceny maloobchodních produktů a na žádost kupujícího poskytne odůvodnění 

takového rozhodnutí. V případě, že se kupující zúčastnil jiných forem propagace a nevzdal se slev, cashback 

bonusů nebo jiných výhod poskytnutých v souvislosti se zakoupením vráceného výrobku, jak to vyžadují tato 

pravidla, koordinátor vrátí kupujícímu částku za koupi výrobku uvedenou na dokladu o nákupu sníženou o 

hodnotu slev, cashback bonusů vypočtených z účtenkových slev nebo cen jiných výrobků v rámci nákupu 

multipacku. Vrácení kupní ceny jednoho produktu nezahrnuje další náklady spojené s nákupem: náklady na 

dopravu, náklady na cestu do prodejny. 

XVI. Stanovení účtu pro vrácení peněz 

Kupující využívající právo na vrácení výrobku je povinen uvést číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v rámci 

kampaně. Jedno číslo bankovního účtu lze pro vrácení peněz v rámci této kampaně použít pouze jednou. 

XVII. Odmítnutí převzetí zboží 

Pokud koordinátor z důvodu nedodržení ustanovení těchto pravidel nepřijme vrácení výrobku v rámci 

kampaně, je kupující povinen si výrobek vyzvednout na vlastní náklady do 60 dnů ode dne odeslání vráceného 

výrobku. Po uplynutí této lhůty bude výrobek komisionálně zničen. 

XVIII. Zřeknutí se odpovědnosti koordinátora 

Koordinátor nenese žádnou odpovědnost za výrobky vrácené v rámci kampaně, které byly během jejich 

předání mezi kupujícím a koordinátorem ztraceny kurýrními společnostmi, které kupující využívá (Česká pošta 

a další doručovací společnosti). 

XIX. Vyloučení odpovědnosti koordinátora za nedbalost kupujícího 

Koordinátor nenese žádnou odpovědnost za škody v případě zaslání peněz za vrácený výrobek na chybné číslo 

účtu uvedené kupujícím. 

XX. Správa údajů 

Správcem osobních údajů účastníků kampaně je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. se sídlem 

Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika. 

Správce osobních údajů pověřuje koordinátora zpracováním osobních údajů účastníků kampaně. Osobní údaje 

účastníků (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu) pořadatel shromažďuje               

a zpracovává výhradně za účelem uskutečnění kampaně v souladu s ustanoveními obecného nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů správce, které jsou 

k dispozici na adrese https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml. 

Osobní údaje každého účastníka se zpracovávají na základě povinnosti plnit smlouvu (tyto obchodní 

podmínky), jejíž je účastník smluvní stranou. Osobní údaje budou používány výhradně za účelem uskutečnění 

kampaně a budou z databáze vymazány nejpozději do 6 let od skončení kampaně. 

Účastníkům se doporučuje, aby se za účelem získání informací ohledně zpracování svých osobních údajů 

obraceli na koordinátora nebo na pořadatele. Korespondenci je možno zasílat e-mailem na následující adresu 

http://www.heureka.cz/
https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml


koordinátora: recepce@ritualni.cz. Pořadatele můžete kontaktovat také přímo prostřednictvím tohoto 

formuláře: 

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=cz&Language=cs&Brand=P%26

G#brandListDiv.  

Každá osoba, jejíž údaje se zpracovávají, má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o jejich 

opravu, doplnění nebo vymazání, právo na omezení zpracování údajů a právo na předání údajů. V případě 

jakékoliv změny nebo potřeby doplnit či upravit osobní údaje je každý, jehož údaje jsou zpracovávány, povinen 

provést aktualizaci těchto údajů. Za účelem výkonu výše uvedených práv se účastníkům doporučuje obrátit se 

na koordinátora, který je povinen splnit svou povinnost a odpovědět na žádost účastníka jménem pořadatele. 

Před zpracováním platby je možno požádat o výmaz osobních údajů, avšak takový krok znemožňuje následné 

vrácení peněz za produkt. 

Jakákoliv osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost u dozorového úřadu zřízeného na 

ochranu základních práv a svobod subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

XXI. Obecná ustanovení 

Účastí v kampani účastník kampaně potvrzuje, že se plně seznámil s ustanoveními obsaženými v těchto 

pravidlech a že s nimi souhlasí. 

Účastí v kampani se rozumí povinnost dodržovat ustanovení obsažená v těchto pravidlech. 

Úplné znění pravidel je dostupné na webové stránce: 

https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml 

Datum účinnosti této verze podmínek kampaně je 1. 1. 2023 
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Příloha č. 1 těchto pravidel 
 
  Zasílací adresa:  

ritual communication s.r.o. 
Palackého 75/III 
290 01 Poděbrady 
Česká republika  

 

Formulář pro vrácení výrobku  

Číslo účtenky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                           

 
Jméno:  .....................................................................................................................................................  

 
Příjmení: ...................................................................................................................................................  

 
Adresa účastníka (ulice, PSČ, obec): .......................................................................................................... . 

 
 .................................................................................................................................................................  

 
E-mail:  .........................................................   Tel.:  ..........................................................................  

 
Žádám o vrácení peněz na tento bankovní účet: 

 
Číslo účtu: ....................................................................................................................................................  

 

Důvod nespokojenosti: 
 
Plenka protekla ANO / NE* 
 
*Zaškrtněte správnou odpověď. 

 

Souhlas s podmínkami (nutno zaškrtnout pro účast v kampani) 

Prohlašuji, že je mi více než 18 let a souhlasím s podmínkami kampaně „Až 100% ochrana proti úniku“. Prohlašuji, že ani já,  
ani osoba (osoby) žijící ve stejné domácnosti jsme se nezúčastnili kampaně „Až 100% ochrana proti úniku“. 
 
Přečetl jsem si zásady ochrany osobních údajů P&G dostupné online na https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml          
a přijímám jejich ustanovení. 

 
 
Datum:  .........................................................   Podpis:  .....................................................................  

 

Společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. (sídlo: Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika je správcem vašich osobních údajů a zpracovává 

je v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů tak, aby vám mohla poskytovat služby, o které jste požádali. Za tímto účelem může společnost 

P&G sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty P&G a třetími stranami, které jejím jménem provozují její obchodní činnost, a převádět je mimo Evropskou 

unii. Vaše údaje však budou stále požívat odpovídající ochrany a zabezpečení. V rámci uplatňování svých práv v oblasti ochrany osobních údajů máte 

nárok na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, smazání a převod jinému poskytovateli, dále můžete vznášet námitky proti zpracovávání nebo 

omezit zpracovávání osobních údajů, které o vás společnost P&G má, a odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním.  Máte také právo podat stížnost             

u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Celé zásady ochrany osobních údajů, včetně doby uchovávání vašich osobních údajů a informací o tom, jak můžete 

uplatnit svá práva na jejich ochranu, naleznete online na adrese: https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml. 

 

 

 

https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml
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Příloha č. 2 těchto pravidel 
 

Kompletní seznam produktů, na které se vztahuje tato kampaň. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


