
Soutěžte o léčbu zdarma ve Světě rovnátek 

 

Pacienti Světa rovnátek, kteří zahájí léčbu rovnátky Spark od 1. 7. 2022 do 28. 7. 2022 mají 
možnost zúčastnit se soutěže o rovnátka zdarma. V rámci soutěže bude vylosován jeden 
výherce, jehož léčba rovnátky bude plně hrazena společností Svět rovnátek. 

Podmínkou účasti v soutěži je zahájení léčby pacienta kdykoliv v době od 1. 7. 2022 do 
28. 7. 2022 (včetně), přičemž „zahájením léčby“ se rozumí souhlas, závazné objednání 
vybraného typu léčby rovnátky Spark a úhrada 1.splátky v rámci sjednané osobní konzultace 
nebo vyšetření pacienta na pobočkách klinik Světa rovnátek. 

Zařazeni do soutěže budou automaticky všichni pacienti, kteří zahájí léčbu v době od 1. 7. 
2022 do 28. 7. 2022 (včetně); po tomto datu akce končí. Svět rovnátek si vyhrazuje právo 
vyhlásit další termín soutěže pro období srpna 2022. 

Každý pacient se může zúčastnit soutěže pouze jednou. V případě opakovaného zájmu 
jednoho pacienta o zařazení do slosování, nebude tento zařazen do soutěže. V rámci 
soutěže bude vylosován právě 1 výherce. 

Výhra se vztahuje pouze na první závazně objednanou léčbu na konzultaci v době od 1. 7. 
2022 do 28. 7. 2022 (včetně). Výhra se nevztahuje na jakékoliv následně pacientem 
požadované změny léčby. 

Soutěže se může zúčastnit i nezletilý, pokud zahájí léčbu v době od 1. 7. 2022 do 28. 7. 
2022 (včetně) se souhlasem zákonného zástupce. 

Losování výherce proběhne v oznámený termín, nejpozději do 10. 8. 2022. Losování bude 
zaprotokolováno a výběr výherce bude potvrzen slosovací komisí ze zástupců majitelů a 
zaměstnanců kliniky Svět rovnátek. Předání výhry proběhne na slavnostní akci a výherce 
bude kontaktován k domluvení termínu předání. 

Identifikační údaje výherce nebudou zveřejňovány, výherce bude společností Svět rovnátek 
kontaktován e-mailem uvedeným při zahájení léčby. Svět rovnátek si vyhrazuje právo 
informovat o výherci na sociálních sítích, kde bude výherce označen výlučně iniciály. 

Pro realizaci soutěže budou použity identifikační údaje soutěžících v rozsahu: jméno, 
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a to za účelem posouzení přípustnosti zařazení 
do slosování, zařazení do slosování a případného kontaktování výherce. Právním důvodem 
pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem (marketing). V případě, že se výhercem 
soutěže nestanete, budou Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem této soutěže 
uchovávány po dobu 3 měsíců (výlučně pro případ jakýchkoli reklamací týkajících se 
soutěže) a následně vymazány.  

Pacient má právo neúčastnit se soutěže. Svou účast v soutěži může odmítnout při osobní 
konzultaci při zahájení léčby nebo kdykoli písemně na e-mailovou adresu 
info@svetrovnatek.cz 

Společnost Svět rovnátek si vyhrazuje právo tuto soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit 
či změnit nebo doplnit její podmínky, a to kdykoliv do jejího ukončení. 


