
 

 

 

Pravidla akce dárková karta DATART zdarma 

(„Pravidla“) 

1. Základní údaje 

1.1 Pořadatelem akce „dárková karta DATART zdarma“ („Akce“) je společnost CENTROPOL 

ENERGY, a.s., IČO: 254 58 302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 

01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem pod sp. zn. B 1457 („Centropol“).  

1.2 Tato Pravidla stanovují podmínky, za kterých může účastník získat níže uvedenou odměnu  za 

to, že prostřednictvím webových stránek www.centropol.cz uzavře novou smlouvu o 

sdružených službách dodávky elektřiny/plynu k novému odběrnému místu s Centropolem, 

na jejímž základě dojde k zahájení dodávek dané komodity („Nová smlouva“). Odměnou se 

rozumí dárková karta v hodnotě 500 Kč na jednorázový nákup zboží v kamenných 

prodejnách nebo e-shopu prodejního řetězce DATART („Odměna / Dárková karta“) 

1.3 Novým odběrným místem ve smyslu této Akce je pouze takové odběrné místo, u kterého 

k okamžiku uzavření Nové smlouvy není u operátora trhu, společnosti OTE, a.s., přiřazen 

Centropol jako dodavatel. 

1.4 Nárok na Odměnu přitom nemůže žádné osobě vzniknout v souvislosti s takovým odběrným 

místem, u kterého došlo k účelovému zrušení registrace Centropolu jako dodavatele právě 

pro možnost opětovné registrace a zisku Odměny z této Akce. 

2. Trvání Akce a místo 

2.1 Akce trvá od 15.11.2022 do 31. 5. 2023 („Období Akce“) a vztahuje se pouze na území 

České republiky. 

2.2 Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a 

zavazuje se je plně dodržovat. 

3. Osoby oprávněné účastnit se Akce 

3.1 Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, (i) která je způsobilá uzavřít 

s Centropolem Novou smlouvu (ii), která má doručovací adresu na území České republiky. 

3.2 Akce se nemůže zúčastnit osoba: (i) proti které je vedeno exekuční řízení, nebo (ii) která je 

v úpadku podle insolvenčního zákona nebo která je vedena v registru dlužníků SOLUS. 

3.3 Akce se nemůže zúčastnit zaměstnanec Centropolu či společnosti ze skupiny Centropol či 

jiná osoba v obdobném postavení. 

3.4 Je na výlučném uvážení Centropolu, zda umožní účast v Akci osobám, které mají dluhy po 

splatnosti vůči Centropolu nebo jiné společnosti ze skupiny Centropol.  

3.5 O účasti v Akci rozhoduje s konečnou platností Centropol. Na účast v Akci není právní nárok.  

4. Postup pro získání Odměny, podmínky pro vyplacení Odměny 

4.1 Účastník se zapojí do Akce uzavřením Nové smlouvy prostřednictvím webové stránky 

www.centropol.cz.  

4.2 Účastník získá Odměnu, pokud: 

http://www.centropol.cz/


 

 

 

(i)  v Období akce uzavře s Centropolem Novou smlouvu, na základě které budou zahájeny 

dodávky elektřiny/plynu; a  

(ii) pokud ani do 20 dnů po zahájení dodávek elektřiny/plynu Centropolem podle Nové 

smlouvy účastník neučiní vůči Centropolu žádný úkon směřující k ukončení závazku 

z Nové smlouvy (např. výpověď).  

4.3 Odměna bude účastníkovi zaslána do 10 dnů od splnění obou podmínek dle bodu 4.2 

zasláním e-mailové zprávy obsahující Dárkovou kartu, a to na e-mailovou adresu účastníka, 

kterou uvedl při uzavírání Nové smlouvy. 

5. Podmínky pro uplatnění Odměny u DATART 

5.1 Dárkovou kartu lze uplatnit pouze při nákupu v kamenných prodejnách DATART a na e-

shopu DATART 

5.2 Hodnota Dárkové karty musí být vyčerpaná najednou tj. v rámci jednoho nákupu u DATART. 

Uplatnění Dárkové karty není tedy možné rozložit. 

5.3 Dárkovou kartu lze využít pro nákup zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Při nákupu zboží ve 

vyšší hodnotě, doplácí rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou Dárkové karty účastník.  

5.4 Dárková karta má omezenou platnost. Dárkovou kartu je nutné uplatnit do 31. 12. 2023. Po 

uvedeném termínu nelze Dárkovou kartu uplatnit.  

5.5 Dárkovou kartu není možné vyměnit za peníze. 

5.6 Provozovatelem sítě DATART a poskytovatelem Dárkové karty je společnosti HP TRONIC Zlín 

spol. s r.o., IČO: 49973053 („Prodávající“). Nároky vznikající při uplatnění Dárkové karty vůči 

Prodávajícímu, případně nároky z kupní smlouvy (např. reklamace) uzavřené s Prodávajícím 

za uplatnění Dárkové karty vznikají výlučně ve vztahu mezi účastníkem a Prodávajícím.    

5.7 Účastník bere na vědomí, že Prodávající bude při uplatnění Dárkové karty postupovat 

podle svých obchodních podmínek dostupných na tomto odkaze 

https://www.datart.cz/napoveda/vseobecne-obchodni-podminky, která se použijí v rozsahu 

neupraveném těmito Pravidly.    

6. Doplňující podmínky Akce 

6.1 O veškerých námitkách, stížnostech či reklamacích v souvislosti s touto Akcí rozhoduje 

s konečnou platností Centropol.  

6.2 Účastníky Akce, u kterých je důvodné podezření, že nedodržují či zneužívají tato Pravidla, je 

Centropol oprávněn z Akce vyřadit a doposud nevyplacenou Odměnu nevyplatit.  

7. Zpracování osobních údajů 

7.1 Účastník bere na vědomí, že pro jeho účast v Akci je nezbytné, aby Centropol jako správce 

osobních údajů zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, 

e-mail, zákaznické číslo.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale účast v Akci není bez 

jejich poskytnutí možná. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizaci 

Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.  

7.2 Účastník má níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů na ochranu 

osobních údajů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním 

údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných 

https://www.datart.cz/napoveda/vseobecne-obchodni-podminky


 

 

 

osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, 

pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány 

protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) 

právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, 

neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad 

zájmy nebo právy a svobodami účastníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání 

právních nároků Centropolu. Zároveň má účastník možnost obrátit se svou stížností na 

dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz).  Svá práva, včetně práva na odvolání souhlasu, může účastník uplatnit u 

Centropolu, a to prostřednictvím následujících kontaktních údajů: na adrese Centropolu 

nebo na e-mailu: dpo@centropol.cz.  

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Centropol si vyhrazuje právo tato Pravidla změnit, Akci přerušit nebo bez náhrady zrušit, a to 

kdykoliv v jejím průběhu. Případnou změnu Pravidel Centropol uveřejní na internetové 

stránce www.centropol.cz/o-nas/ke-stazeni/, kde jsou k dispozici úplná aktuální Pravidla. 

Změna, včetně případného zrušení Akce, nabývá účinnosti dnem uveřejnění na uvedené 

internetové stránce.  

8.2 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, 

se řídí právními předpisy České republiky 

8.3 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 15.11.2022, a to ve znění změn s účinností 

od 1. 3. 2023. 

 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 
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