
ROYAL CANIN – 100% SPOKOJENOST NEBO VRÁCENÍ PENĚZ 

Úplná pravidla spotřebitelské akce 
 

Účelem  tohoto  dokumentu  je  úplná  a  jasná  úprava  pravidel  Spotřebitelské  akce  ROYAL  CANIN  – 

GARANCE  SPOKOJENOSTI  NEBO  VRÁCENÍ  PENĚZ  (dále  jen  „Garance  ROYAL  CANIN“  nebo 

spotřebitelská akce). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům má 

pouze  informativní povahu a  je třeba  jej vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument 

může být pozměněn pouze formou písemných dodatků. 

1. ORGANIZACE  SPOTŘEBITELSKÉ AKCE   

1.1. Pořadatelem spotřebitelské akce je společnost Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., se 

sídlem  Michelská  1552/58,  Michle,  141  00  Praha  4,  Česká  republika,  IČ:  246  63  913. 

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164412 (dále 

jen „pořadatel“).  

 

1.2. Organizátorem spotřebitelské akce je společnost Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Masarykovo 

náměstí 2655, 530 02 Pardubice,  IČO: 06239986, zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „Organizátor“). 

 

1.3. Technickým správcem je společnost Digital One s.r.o., IČO 04964641 se sídlem Smilova 337, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 

C 36927 (dále jen „Technický správce“). 

2. TERMÍN  A  MÍSTO  KONÁNÍ  SPOTŘEBITELSKÉ  AKCE 

2.1. Spotřebitelská akce se vztahuje na nákupy učiněné v termínu od 16. 1. 2023 00:00:00 hod. 

do 31. 3. 2023 23:59:59 hod. („termín konání akce“) prostřednictvím kamenných 

provozoven, veterinárních ordinací  a e‐shopů na území České republiky,  jejichž seznam 

naleznete na https://www.royalcanin.com/cz/where‐to‐buy/find‐a‐retailer nebo 

https://www.royalcanin.com/cz/where‐to‐buy/find‐a‐vet nebo 

https://www.royalcanin.com/cz/where‐to‐buy/online‐retailers („místo konání akce“), a to 

formou registrace na webových stránkách pořadatele http://muj.royalcanin.cz/spokojenost. 

2.2. Pořadatel má právo spotřebitelskou akci kdykoliv ukončit nebo změnit její pravidla. Případná 

změna těchto pravidel bude zveřejněna na stránkách http://muj.royalcanin.cz/spokojenost.   

3. VÝROBKY  ZAHRNUTÉ DO  AKCE  GARANCE  SPOKOJENOSTI  NEBO  VRÁCENÍ PENĚZ  

3.1. Výše zmíněná garance se vztahuje na všechny druhy suchých krmiv psy a kočky v celkové 

gramáži balení do 4 kg pro (dále jen „akční výrobek“). 

4. ZAPOJENÍ  DO  AKCE 

Spotřebitel (zájemce o účast v akci Garance ROYAL CANIN) se do akce zapojí tak, že splní veškeré 

následující podmínky a učiní následující kroky: 

4.1. v termínu od 16. 1. 2023 00:00:00 hod. do 31. 3. 2023 23:59:59 hod., tedy v termínu konání 

akce, zakoupí akční výrobek odpovídající doporučením jeho chovanému zvířeti v místě konání 



spotřebitelské  akce  („akční  nákup“)  a  uschová  si  účtenku  prokazující  provedení  nákupu 

(„účtenka“); 

4.2. bude podávat svému chovanému zvířeti odpovídající krmnou dávku granulí dle doporučení 

uvedených na obalu zakoupeného balení krmiva; 

4.3. pokud nebude  zvířeti krmivo  chutnat nebo prospívat, má  spotřebitel dle  těchto pravidel 

právo  zbývající  obsah  zakoupeného  balení  vrátit  Pořadateli  a  požadovat  vrácení  částky 

vynaložené na jeho nákup, a to za těchto podmínek: 

4.3.1. Zaregistruje se do 30 kalendářních dnů od provedení akčního nákupu, ne však později 
než  30.  4.  2023  uvedením  údajů  v rozsahu:  jméno,  příjmení,  telefonní  číslo,  e‐mail, 

doručovací poštovní adresa a číslo bankovního účtu vedeného u banky v ČR pro vrácení 

finanční částky, ve webovém formuláři umístěném na  muj.royalcanin.cz/spokojenost. 

4.3.2.  Vloží v rámci vyplnění webového formuláře umístěného na 

muj.royalcanin.cz/spokojenost fotokopii účtenky prokazující akční nákup dle pravidel 

této akce. 

4.3.3.  Doplní  v rámci  vyplnění  webového  formuláře  umístěného  na  

muj.royalcanin.cz/spokojenost informace o svém mazlíčkovi a o akčním nákupu a napíše 

svoji výhradu k akčnímu krmivu ve zprávě alespoň o 50 znacích. 

4.3.4.  Následně na své náklady zabalí a poštou odešle balení  zakoupeného akčního výrobku 
v původním obalu poškozeném pouze v rozsahu nezbytném pro otevření balení krmiva 

a obsahující alespoň 75 % původního objemu na adresu Royal Canin, P.O.BOX 46, 53002 

Pardubice, v zásilce uvede  číslo registrace, které bylo spotřebiteli zasláno emailem po 

registraci prostřednictvím webového formuláře. 

4.3.5.  Vrácení nevyhovujícího krmiva spotřebitel provede do 10 kalendářních dnů od výzvy 

zaslané  emailem,  avšak  ne  později  než  do  15.  5.  2023. Na  později  doručené  zásilky 

nebude brát Organizátor zřetel. 

4.3.6.  A v rámci vyplnění webového formuláře umístěného na  muj.royalcanin.cz/spokojenost 

potvrdí, že se seznámil s těmito úplnými pravidly akce včetně souvisejícího zpracování 

osobních údajů, a vyjádří souhlas s těmito úplnými pravidly stiskem příslušného tlačítka 

odeslat,  čímž  současně potvrzuje,  že  je  svéprávný  v rozsahu nezbytném pro účast  ve 

spotřebitelské akci.  Osoby, které nejsou plně svéprávné, se mohou spotřebitelské akce  

zúčastnit  se  souhlasem  zákonného  zástupce,  přičemž  Organizátor  může  požádat  o 

prokázání tohoto souhlasu zákonného zástupce. Tímto potvrzením spotřebitel vyjadřuje, 

že se seznámil se skutečností, že bude od pořadatele nebo Organizátora elektronickou 

cestou na emailovou adresu spotřebitele nebo na telefonní číslo spotřebitele dostávat 

informace  související  s  účastí  ve  spotřebitelské  akci,  a  že může  být  Organizátorem 

telefonicky  kontaktován  s  dotazníkem  spokojenosti  a  konzultací  výběru  krmiva  a 

vyjadřuje s tímto postupem souhlas. 

4.4. Za spotřebitele, který se účastní  této spotřebitelské akce, se považuje osoba, která splnila 
všechny podmínky pro zapojení do akce uvedené v čl. 4.3 výše. Pouze splněním veškerých 

podmínek  stanovených  těmito  pravidly  vzniká  spotřebiteli  nárok  na  vrácení  ceny  akčního 

výrobku  v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pravidly. 

4.5. Uplatnit nárok na vrácení peněz může  spotřebitel v souladu  s těmito pravidly v termínu 

konání  akce  pouze  jedenkrát. Organizátor  provádí  automatizovanou  kontrolu  duplicity  a 

shody údajů registrací, a to v rozsahu emailová adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo 

. V případě  zjištění  duplicity  údajů  v registracích  nebo  podezření  na  duplicitu,  budou  obě 

registrace ze spotřebitelské akce vyřazeny a žádnému ze spotřebitelů, u nichž byla zjištěna 

duplicita, nevzniká nárok na účast ve spotřebitelské akci. Spotřebitel účastí ve spotřebitelské 

akci souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni pro účely posouzení platnosti 



účasti  spotřebitele  ve  spotřebitelské  akci  kontrolovat  a  ověřovat  jeho  osobní  údaje  a  za 

účelem kontroly spotřebitele kontaktovat a vyžadovat případně doplňující údaje potvrzující 

jeho identitu a splnění podmínek pro účast ve spotřebitelské akci. 

4.6. Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědní za chybné doručení nebo nedoručení registrace 
prostřednictvím formuláře na webu, bude‐li způsobeno technickou poruchou na straně 

třetích osob. 

5. VYHODNOCENÍ A  VRÁCENÍ PENĚZ  

5.1. Organizátor provede kontrolu údajů zadaných spotřebitelem do webového formuláře a přidělí 

účastníkovi akce předběžné schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů. 

5.2. Organizátor následně provede kontrolu poštou doručeného balení. Posouzen bude skutečný 
obsah – druh granulí a jejich celková vrácená hmotnost.  

5.3. V případě,  že  bude  vrácená  zásilka  odpovídat  pravidlům  této  akce  a  bude  vyhodnocena 

Organizátorem  jako platná, vznikne  spotřebiteli nárok na výše uvedené vrácení plné  ceny 

akčního výrobku zakoupeného v rámci akčního nákupu. 

5.4. V případě, že nebude vrácená zásilka odpovídat pravidlům této akce (co do obsahu = jiný druh 

granulí, a objemu = množství menší než 75% gramáže), spotřebitel nezíská nárok na vrácení 

finanční částky.  

5.5. O  výsledku  kontroly  doručeného  krmiva  bude  Organizátor  informovat  spotřebitele  e‐

mailovou zprávou na adresu uvedenou v registračním formuláři. 

5.6. K odeslání  finančních  prostředků  na  bankovní  účet  uvedený  spotřebitelem  ve  webovém 

formuláři dojde do 20 kalendářních dní od potvrzení platnosti nároku. 

5.7. Spotřebiteli nevzniká nárok na vrácení zásilky v rámci akce doručené Organizátorovi, jelikož 

porušením obalu krmiva není možné zaručit  jeho  integritu a vhodnost ke spotřebě. Obsah 

všech  zásilek doručených v rámci  této akce bude Organizátorem bezpečně  zlikvidován dle 

obecně platných pravidel. Účastí ve spotřebitelské akci s tím spotřebitel vyslovuje výslovný 

souhlas. 

5.8. Pro informaci a orientaci spotřebitele se níže uvádí akceptovatelné minimální hmotnosti pro 

přijetí vrácené zásilky a splnění podmínek stanovených těmito pravidly pro jednotlivé velikosti 

balení: 

 

Referenční tabulka pro vrácení produktu Royal Canin  

Hmotnost zakoupeného 
balení (hmotnost v Kg) 

75% hmotnosti zakoupeného balení 
(hmotnost v kg) 

0.3  0.23 

0.4  0.30 

0.5  0.38 

0.6  0.45 

0.8  0.60 

1.0  0.75 

1.5  1.13 

2.0  1.50 

2.5  1.88 

3.0  2.26 

3.5  2.63 

4.0  3.00 

 



6. ZÁSADY  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ:   

6.1. Tyto  zásady  zpracování  osobních  údajů  (dále  jen  „Zásady“)  stanovují  zásady  a  podmínky 

zpracování  osobních  údajů  účastníků  (dále  jen  „Účastník“)  akce  s  názvem  „GARANCE 

SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ“ (dále jen „Akce“). 

6.2. Správcem osobních údajů Účastníků, které byly poskytnuty za účelem účasti v Akci (dále jen 

„Osobní údaje“), je společnost Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o., IČO 24663913, se 

sídlem Michelská 1552/58, Michle (Praha 4), 141 00 Praha, zapsaná do obchodního rejstříku 

pod sp. zn. C 164412 Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), pro nějž zpracovává osobní 

údaje společnost Digital One s.r.o., IČO: 04964641 se sídlem Smilova 337, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 36927 (dále jen 

„Zpracovatel“). 

6.3. Osobní údaje jsou zpracovávány Zpracovatelem (a) pro potřeby konání spotřebitelské akce, a 

to  včetně  vrácení  garantované  finanční  částky  Účastníkům,  či  posouzení  případných 

reklamací; (b) pro účely přímého marketingu spočívající v kontaktování Účastníka za účelem 

zjištění  spokojenosti  Účastníka  se  zakoupeným  výrobkem  Pořadatele.  Osobní  údaje  jsou 

zpracovávány v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení; (ii) emailová adresa; (iii) telefonní 

číslo; (iv) doručovací poštovní adresa; a (v) číslo bankovního účtu. V případě nutnosti ověření 

splnění podmínek účasti Účastníka v Akci mohou být dle potřeby zpracovávány další Osobní 

údaje poskytnuté Účastníkem. 

6.4. Zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodu 3(a) výše  je v souladu s právními 

předpisy,  jelikož  je  nezbytné  pro  splnění  závazků  Zpracovatele  vůči  Účastníkům,  které 

vyplývají  z  těchto  Pravidel.  Právním  základem pro  zpracování Osobních údajů  je  zde  účel 

splnění smlouvy ve znění uvedeném v Pravidlech, jejíž stranou je Účastník (právní základ: čl. 

6, odst. 1 bod b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném 

pohybu  těchto údajů a o  zrušení  směrnice 95/46/ES  (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů), dále jen „GDPR“). Dále je zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodu 3(b) 

výše nezbytné k dosažení  cílů vyplývajících  z oprávněných  zájmů  realizovaných  Správcem, 

které zahrnují marketingové účely Správce (právní základ: čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).  

6.5. Osobní  údaje  nebudou  podléhat  rozhodnutím  učiněným  výhradně  na  základě 

automatizovaného zpracování, a to včetně profilování za tímto účelem. 

6.6. Dojde‐li ke zpracování Osobních údajů v souvislosti s účastí Účastníka v Akci, budou Osobní 
údaje  zpracovávány po  celou dobu účasti  v Akci. Po ukončení účasti budou Osobní údaje 

uchovávány  v  nezbytném  rozsahu  až  do  okamžiku  promlčení  občanskoprávních  nároků  a 

daňových  závazků/pohledávek,  které  souvisejí  se  splněním  povinností  v rámci  Akce, 

nejpozději však do dvou  let od vrácení finančních prostředků dle pravidel Akce či ukončení 

účasti Účastníka v Akci. 

6.7. Příjemci  Osobních  údajů mohou  být  zejména:  externí  dodavatelé  služeb  (např.  subjekty 

poskytující IT služby, call centra), účetní a auditoři, kurýři, právníci, správní orgány a soudy. 

6.8. Dle podmínek stanovených příslušnými právními předpisy přísluší Účastníkovi právo vyžádat 

si u Správce přístup ke svým údajům stejně jako právo požadovat jejich změnu, opravu, výmaz, 

omezení jejich zpracování a rovněž právo na jejich přesun. Svá práva může Účastník uplatnit 

písemně na emailovou adresu: Info.cz@royalcanin.com. 

6.9. Dále má Účastník právo podat proti zpracování pro účely dle bodu 3(b) výše námitku písemně 

na emailovou adresu: Info.cz@royalcanin.com. 



6.10. V  souvislosti  se  zpracováním  Osobních  údajů má  Účastník  právo  podat  stížnost  u 

dozorového orgánu, tedy k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, e‐mail: posta@uoou.cz. 

6.11. Tyto  Zásady  jsou  k  dispozici  v  elektronické  verzi  a  lze  je  bezplatně  stáhnout  do 

koncového  zařízení  Účastníka  z  této  internetové  stránky  muj.royalcanin.cz/spokojenost. 

Pravidla jsou k dispozici rovněž v sídle Správce. 

6.12. Tyto Zásady jsou platné a účinné jejich zveřejněním. Změny těchto Zásad jsou účinné 

jejich zveřejněním. 

7. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze spotřebitelské akce každého spotřebitele, který se v 
rámci  spotřebitelské  akce  dopustí  podvodného  či  jinak  nekalého  jednání  nebo  bude mít 

Organizátor u daného účastníka na takovéto jednání oprávněné podezření. 

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel spotřebitelské akce a je oprávněn též upravit 

dobu trvání spotřebitelské akce nebo ji zcela bez náhrady zrušit.  

7.3. V případě, že mezi Organizátorem a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v 

souvislosti  se  spotřebitelskou  akcí,  který  se  nepodaří  vyřešit  vzájemnou  dohodou, může 

spotřebitel  podat  návrh  na  mimosoudní  řešení  takového  sporu  určenému  subjektu 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní  inspekce, Ústřední 

inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: 

adr.coi.cz. 

 

7.4. Společnost Royal Canin je správcem osobních dat spotřebitelů zapojených do spotřebitelské 

akce a prohlašuje, že všechny údaje jsou zpracovávány a chráněny dle Nařízení Evropského 

parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), 

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále  jen „ZZOÚ“) a dle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

7.5. Tato pravidla jsou k dispozici v elektronické verzi a lze je bezplatně stáhnout do koncového 
zařízení spotřebitele z této internetové stránky:  muj.royalcanin.cz/spokojenost ve formátu 

PDF. Pravidla jsou k dispozici rovněž v sídle Organizátora. 

 

7.6. Tato pravidla jsou platná a účinná jejich zveřejněním. Změny těchto pravidel jsou účinné 

jejich zveřejněním. 


