VAŠE NÁKUPY NA NÁŠ ÚČET –
CASHBACK MYSLBEK 2022
MARKETINGOVÁ AKTIVACE
(dále jen „Aktivace“)

Podmínky akce (dále jen „Podmínky“)
1.

Pořadatelem, vyhlašovatelem a organizátorem této akce je MYSLBEK, akciová
společnost, se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, obchodní
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
B 2020 (dále jen „Pořadatel“).

2.

Akce bude probíhat v termínu od 1. února 2022 do ukončení Pořadatelem (dále jen
„Akce nebo Aktivace“) v Nákupní galerii MYSLBEK na adrese Na Příkopě 19-21 a
Ovocný trh 8, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „Myslbek“).

3.

Účastníkem Akce se může stát pouze osoba starší 18-ti let s trvalým nebo přechodným
bydlištěm v České republice.

4.

Účastníkem Akce se osoba stane registrací do systému na www.myslbek.com a přijetím
Podmínek této marketingové akce Myslbeku (dále jen „Registrovaný“). Registrace
může proběhnout buď online, anebo fyzicky v Myslbeku prostřednictvím hostesek.

5.

Princip Akce spočívá v odměně Registrovaných Pořadatelem za nákupy realizované
v prodejnách a stravovacích zařízeních v Myslbeku (dále jen „Provozovny“ a samostatně
„Provozovna“), a to na základě realizovaných nákupů v Provozovnách doložených
řádnými účtenkami a daňovými doklady (dále jen „Účtenky“), dle exaktního klíče
uvedeného dále v bodě 11 těchto Podmínek.

6.

Registrace může probíhat vzdáleně online, anebo přímo v Nákupní galerii Myslbek
prostřednictvím přítomných hostesek. V prvním případě se účastník Akce registruje
k termínu návštěvy pro fyzickou registraci, ve druhém jsou oba procesy sloučeny.

7.

Z registrace k této Akci jsou na základě těchto Podmínek vyloučeny osoby v pracovním
nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k personálu v Provozovnách v
Myslbeku. Bude-li mít Pořadatel prostřednictvím produkční agentury oprávněné
podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Registrovaného či jiné osoby,
která Registrovanému napomohla či mohla napomoci k získání účtenek, nebo pokud k
takovému jednání dojde, bude Registrovaný z Akce vyloučen.
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8.

Podmínkou pro získání nároku na odměnu za realizované nákupy (tzv. cashback) je
předložení, registrace do systému a označení jedné nebo více Účtenek prokazatelně
pocházejících z Provozoven v Nákupní galerii Myslbek, které mají datum realizace
nákupu po 1. 2. 2022.
- Hostesky zkontrolují platnost Účtenek
- Zapíší jejich čísla a další parametry (obchod, výše útraty apod.) do systému
pro vyloučení možnosti opakovaného použití Účtenek
- Přijaté (validní) Účtenky budou označeny na rubové straně razítkem, aniž by
tím došlo k jejich zneplatnění pro případ reklamace apod.
- Takto označené Účtenky budou vyfoceny a nahrány do systému ve prospěch
Registrovaného

9.

Podmínkou pro čerpání cashbacku je osobní odsouhlasení níže uvedených položek
Registrovaným. Odsouhlasení proběhne na ploše tabletu nebo telefonu za přítomnosti
hostesky. Jde o položky:
a) Seznámil/a jsem se s podmínkami pro nakládání s mými osobními
údaji (GDPR)
b) Souhlasím s podmínkami této marketingové aktivace Myslbeku

10. Registrovaný bere na vědomí, že během procesu registrace může být vyfocen pro potřeby
marketingové komunikace Akce na kanálech Nákupní galerie Myslbek (webové stránky,
Facebook, Instagram). Tento implicitní souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním
identifikace konkrétní fotografie na e-mail gdpr@myslbek.com. Pořadatel se zavazuje
takto označenou fotografii stáhnout do 7 pracovních dní od obdržení e-mailu.
11. Princip marketingové akce „My vám to zaplatíme!“ (Cashback) je vydání dárkového
poukazu Myslbeku v hodnotě 200, 500 nebo 1000 Kč na základě registrace validních,
uznaných Účtenek z Provozoven v Myslbeku Registrovanému Pořadatelem (dále jen
„Dárkový poukaz“),, a to dle této matice:
•
•
•

Útrata (jednorázová nebo kumulovaná) 2000 – 5000 Kč -> nárok na Dárkový poukaz
v hodnotě 200 Kč
Útrata (jednorázová nebo kumulovaná) 5000 – 8000 Kč -> nárok na Dárkový poukaz
v hodnotě 500 Kč
Útrata (jednorázová nebo kumulovaná) Útrata nad 8000 Kč -> nárok na Dárkový
poukaz v hodnotě 1000 Kč

12. Pro účely validní registrace do této Aktivace je podmínkou předložit Účtenky z těchto
Provozoven Nákupní galerie Myslbek:
Název Provozovny:
ALOve
BIBELOT
CALVIN KLEIN UNDERWEAR
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FADE
GANT MEN
GANT WOMEN
GUESS
H&M
H&M HOME
KARL LAGERFELD
LES ONGLES
MANUEL RITZ
UGO SALATERIE
T.M.LEWIN
VAGABOND
VAPIANO
13. Pořadatel si prostřednictvím produkční agentury vyhrazuje právo nezaregistrovat do
systému nečitelné, již označené, poškozené, ručně dopsané nebo jinak sporné Účtenky.
Registrovat lze pouze Účtenky vydané Provozovnami v Myslbeku po datu 1. 2. 2022
včetně, ovšem nikoliv starší než 3 měsíce (příklad: Účtenku vydanou 1. 2. 2021 lze
nejpozději registrovat 1. 5. 2021).
14. Uvedených hodnot Účtenek lze dosáhnout kumulací (součtem) jednotlivých Účtenek,
ovšem za splnění podmínek uvedených v bodě 11. Maximální počet účtenek pro získání
Dárkového poukazu je 5 ks. Minimální hodnota registrované účtenky je 200 Kč.
15. V případě, že Registrovaný bude chtít registrovat více než 3 Účtenky, musejí být tyto
aspoň ze 2 různých Provozoven v Myslbeku (příklad: Není možné jednorázově
registrovat 5 Účtenek z UGO salaterie, lze registrovat 2 nebo 3 z UGO Salaterie a 2 nebo
3 z jiných Provozoven v Myslbeku.)
16. Hodnota Účtenek se nedělí dle produktů ani se nepracuje s jejich zbytkovou hodnotou
(příklad: Účtenku s různým zbožím za 12 000 Kč lze použít na získání Dárkové poukazu
za 1 000 Kč. Není však možné „využít“ 8 000 Kč a zbylé 4 000 Kč využít při jiné
příležitosti).
17. Registrovat je možné i Účtenky vydané v den registrace.
18. Registrace a výdej Dárkových poukazů bude probíhat vždy na konci nebo na začátku
měsíce, počínaje březnem 2022, a to viditelně označeném místě v pasáži Myslbeku u
eskalátorů. Toto místo bude v provozu každý den v označeném termínu, a to od 10.00 do
19.00. Pořadatel si vyhrazuje právo termíny změnit. Přesné termíny budou v
dostatečném předstihu zveřejněné na webových stránkách Akce a na sociálních sítích.
V době vyhlášení Akce jsou známé následující termíny:
1.– 7. března
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1. – 7. dubna
1. – 7. května
19. Jeden Registrovaný může nárok na Dárkový poukaz uplatnit pouze 1x denně a 5x
měsíčně. Ověření naplnění těchto podmínek bude probíhat prostřednictvím speciálního
softwaru během registrace.
20. Jeden Registrovaný může získat nejvýše jeden Dárkový poukaz od každé hodnoty (200,
500 a 1000 Kč) za den (příklad: Přijdete s účtenkami třeba v hodnotě 15 000 Kč - tím
pádem máte nárok na poukaz 1000, 500 a 200 Kč v jeden den)
21. Dárkové poukazy nelze vyměnit za jinou cenu, ani za ně nelze požadovat finanční
náhradu či jinou kompenzaci. Jejich využití se podřizuje podmínkám jednotlivých
obchodů, provozoven a restaurací v Myslbeku.
22. Dárkové poukazy Myslbeku lze využít výhradně v Provozovnách v Nákupní galerii
Myslbek specifikovaných v bodě 12 výše. Vydané Dárkové poukazy budou registrovány
v systému Akce. Platnost Dárkových poukazů bude stanovena na 3 měsíce od jejich
vydání Registrovanému.
23. Součástí cashbacku nejsou žádná další plnění v těchto Podmínkách neuvedená.
Registrovaný, kterému vznikl oprávněný nárok na cashback, zajistí veškeré následné
kroky nezbytné k převzetí a uplatnění Dárkových poukazů na vlastní náklady a
odpovědnost. Veškerá daňová či jiná zatížení vztahující se k registraci v Akci nese
pořadatel.
24. Žádný ze subjektů podílejících se na Akci (Pořadatel či provozovatelé Provozoven)
nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou
čerpáním Dárkových poukazů nebo pohybem v prostoru Nákupní galerie Myslbek.
25. Registrací účastník Akce souhlasí a akceptuje bezvýhradně podmínky Akce uvedené
v těchto Podmínkách.
26. Veškeré osobní údaje Registrovaných získané Pořadatelem bude Pořadatel zpracovávat
zákonným a transparentním způsobem po nezbytnou dobu, a to za účelem vyhodnocení
Akce a plnění práv a povinností vzniklých z právních vztahů mezi účastníky Akce a
Pořadatelem (tzn. zejména kontrola platnosti Účtenek), ochranu práv a oprávněných
zájmů účastníků Akce a Pořadatele, nejdéle však na dobu trvání Akce a následně další 1
rok bezprostředně následující po skončení Akce. Osobní údaje Registrovaných budou
navíc zpracovávané dle bodu 27 těchto Podmínek.
27. Registrovaný má ve vztahu k osobním údajům, který poskytl Pořadateli Akce:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu poskytnutých osobních údajů,
c) právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně informace o účelu
zpracování osobních údajů, a informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány či
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nikoli (pokud o takovou informaci účastník Akce požádá, je Pořadatel povinen mu
tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout),
d) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
e) právo na omezení zpracování údajů,
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
g právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,
h) další práva stanovená příslušnými právními předpisy.
Všechna tato práva lze uplatnit emailem na e-mailové adrese gdpr@myslbek.com nebo
dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele Akce. Podrobnosti o nakládání s osobními
údaji Pořadatelem Akce lze nalézt na adrese www.myslbek.com.
28. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Podmínky této
Akce, případně Akci přerušit, odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž
takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Pořadatel Akce oznámí stejným
způsobem, jakým byly vyhlášeny tyto Podmínky.
29. V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Akce, podmínek Akce nebo
jakýchkoli nároků v souvislosti s registrací v Akci je vždy rozhodující výklad či stanovisko
určené Pořadatelem Akce. Registrovaní jsou povinni se takovému výkladu či stanovisku
Pořadatele podřídit.
30. Tato Akce, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Registrovanými, se řídí právním
řádem České republiky, zejména ustanovením § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv
jednostranně změnit Podmínky Akce včetně změny doby jejího trvání či ji kdykoliv
ukončit ze závažných důvodů, a to s účinností ode dne uveřejnění takové změny na
internetových stránkách Pořadatele www.myslbek.com.

V Praze, 1. 2. 2022
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