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KUPON:

......................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení, datum narození

..................................................................................................................................................
Adresa

..................................................................................................................................................
Telefon nebo e-mail

..................................................................................................................................................
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz

..................................................................................................................................................
Výrobek a důvod vrácení

Vaše osobní údaje, uvedené výše v tomto kupónu, je nezbytné zpracovávat za účelem 
realizace Akce a vrácení kupní ceny. V souladu s Podmínkami Akce budou vaše osobní 
údaje zpracovávané Pořadatelem, který je ve vztahu k vašim osobním údajům správcem 
a Organizátorem, který je jejich zpracovatelem. Po skončení smluvního vztahu mohou být 
vaše osobní údaje dále zpracovávané za účelem splnění právních povinností Pořadatele 
a jeho oprávněných zájmů, zejména ochrany práv a právem chráněných zájmů Pořadatele. 
V případě, že neposkytnete výše uvedené osobní údaje, nebudete moci využít Akci a kupní 
cena výrobku vám nebude moci být vrácena. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu 
nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů.
Pokud s tím vyjádříte souhlas zaškrtnutím políčka níže, vaše osobní údaje budou zpracovány 
v rozsahu jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailu a adresy taktéž za úče-
lem provádění marketingu a cílené reklamy, tedy zařazením do marketingové databáze pro 
nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a mar-
ketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující též zasílání obchodních 
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv 
a e-mailů.
Souhlas se uděluje na dobu 5 let případně do odvolání vašeho souhlasu. Poskytnutí osob-
ních údajů je dobrovolné a souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu 
info.braun@ritualni.cz nebo zasláním dopisu na adresu Pořadatele. 
Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, po-
případě omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních 
údajů, jakož i na přenositelnost osobních údajů a právo obrátit se se stížností na dozorový 
úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). 
Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů, jsou k dispozici v aktuálním znění zde: 
https://www.braunhousehold.com/cs-cz/zasady-ochrany-soukromi
Pořadatel je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu dle § 7 odst. 3 zákona 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti, za účelem zasílání obchodních sdělení tý-
kajících se vlastních produktů a služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové 
zasílání neodmítli.

  Zaškrtnutím políčka souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů Pořadatelem za 
marketingovými a reklamními účely a můžete dostávat obchodní sdělení Pořadatele týkající 
se jeho výrobků, reklamních nabídek a zasílání vzorků.

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

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ - NÁKUP BEZ RIZIKA!

Pokud nebudete s výrobkem značky Braun 
zakoupeným v době trvání akce „Záruka vrácení 
peněz“ („Akce“), tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, 
spokojeni, můžete jej po včasné registraci do 
čtrnácti (14) dní ode dne nákupu po Dobu trvání 
Akce na webové stránce braunhousehold.com 
do 60 dnů od data nákupu vrátit. Kompletní 
a nepoškozený výrobek vraťte v originálním obalu 
spolu s tímto kuponem a originálem nebo kopií 
dokladu o koupi na adresu uvedenou níže a my 
vám vrátíme kupní cenu.

Adresa pro vrácení výrobku:  
ritual communication s.r.o., Palackého 75/III,  
290 01 Poděbrady, ČR.

1. Pořadatelem Akce je společnost  
De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 
237/36A, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 27899501 
(„Pořadatel“). Organizátorem Akce je společnost 
ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 
75/III, 290 01 Poděbrady, IČO: 27075966 
(„Organizátor“).

2. Úplné znění podmínek Akce je dostupné  
na www.promo.braunhousehold.cz („Podmínky 
Akce“). Informace o Podmínkách Akce poskytuje 
Organizátor též na e-mailu: info.braun@ritualni.cz.

3. Akce se vztahuje na výrobky distribuované 
Pořadatelem na území ČR. Seznam výrobků 
zařazených do Akce je součástí Podmínek Akce, 
řada je vždy uvedena na obalu výrobku.

4. Kupní cena výrobku, uvedená na nákupním 
dokladu, bude vrácena převodem na bankovní 
účet. Bude-li cena na nákupním dokladu vyšší než 
doporučená maloobchodní cena výrobku dle Pod-
mínek Akce, bude vrácena pouze část kupní ceny 
ve výši doporučené maloobchodní ceny výrobku.

5. Akcí není nijak dotčeno vaše právo na uplatnění 
práv z vadného plnění ani další zákonná práva.

6. Pro posouzení nároku na vrácení peněz je 
rozhodné úplné znění Podmínek Akce.  
Akce je určena pouze pro spotřebitele.

Vyzkoušejte  
výrobky Braun  
z pohodlí domova 
a bez starostí


