PRAVIDLA AKCE „KUPONY ZA ÚČTENKOU‟
1.

Pořadatel Společnost Penny Market s.r.o., IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická 257,
PSČ 250 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
42812 (dále jen „Pořadatel“), pořádá marketingové akce „KUPONY ZA ÚČTENKOU“, jejíž principy
a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2.

Doba platnosti jednotlivých kuponů je vždy napsána na kuponu.

3.

Do akce je zařazena každá fyzická osoba, která:




je držitelem plastové karty Moje PENNY karta nebo digitální karty Moje PENNY a dala
Pořadateli souhlas s profilováním (jako formy automatizovaného zpracování osobních
údajů) a používá tuto PENNY kartu při nákupu v prodejnách Penny Market alespoň
jednou týdně; nebo
je držitelem Základní slevové karty a používá tuto Základní slevovou kartu při nákupu
v prodejnách Penny Market alespoň jednou týdně.

4.

Podoba Akce – vybraným zákazníkům zařazeným do této akce dle čl. 3 Pravidel (tedy zákazníkům
s plastovou kartou Moje PENNY karta nebo digitální kartou Moje PENNY, kteří dali souhlas
s profilováním, a zákazníkům se Základní slevovou kartou) bude jednou týdně při platbě
v prodejnách Penny Market za účtenkou vytisknut kupon, který jim bude předán spolu s
účtenkou. Tento kupon může zákazník následující týden využít při nákupech v prodejnách Penny
Market v době platnosti kuponu. Kupon je možné využít pouze s PENNY kartou, které byla
použita při tisku kuponu a není tedy možné ho použít spolu s jinou PENNY kartou.

5.

Zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů byly dány při registraci
PENNY karty (netýká se Základní slevové karty, neboť Pořadatel nezpracovává osobní údaje
držitelé Základní slevové karty).

6.

Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit,
odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne
svého uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele www.penny.cz. V takovém případě
Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.

7.

Platnost a účinnost Pravidel. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 29.9. 2021. Pořadatel
je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno
jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na www.penny.cz. Aktuální
a případné předchozí verze těchto Pravidel jsou po celou Dobu soutěže v plném znění dostupné
na www.penny.cz. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u Pořadatele.

V Radonicích dne 29. 9. 2021

