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Smluvní podmínky  
Společnost Anton Paar GmbH se sídlem na adrese Anton-Paar-Straße 20, 8054 Štýrský Hradec, Rakousko 
(dále jen „společnost Anton Paar“), svým zákazníkům jako odměnu za jejich zájem o produkty TriTec, 
Surpass, SAXS a mikroskopy atomárních sil rozdává poznámkové bloky. Registrace do této kampaně je 
dostupná pouze v zemích, kde má společnost Anton Paar svou pobočku společnost (https://www.anton-
paar.com/cz-cs/o-nas/firma/), a je podmíněna udělením souhlasu s těmito smluvními podmínkami.  

Zájemci o poznámkový blok se musí registrovat na stránce https://www.anton-paar.com/cz-
cs/charakterizace-povrchu/ a uvést úplné a správné údaje. Nabídka platí do vyčerpání zásob. Rozhodující je 
pouze doba, kdy bude společnosti Anton Paar doručen registrační formulář. Příslušná pobočka společnosti 
Anton Paar příjemce kontaktuje na základě poskytnutých kontaktních údajů a naplánuje s ním orientační 
termín schůzky. Za uvedení správné e-mailové adresy na registračním formuláři odpovídá výhradně 
účastník. Za oznámení příjemci nepřebíráme žádnou odpovědnost. Poznámkový blok bude předán pouze 
obchodním zástupcem společnosti Anton Paar během dohodnuté schůzky. Poznámkový blok nezasíláme. 
Rozhodnutí společnosti Anton Paar je konečné a není možné ho zpochybnit. Nároky není možné vymáhat 
právní cestou. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Anton Paar, jejich příbuzní a zákonem 
neoprávnění subjekty nebo osoby. Svou účastí každý účastník výslovně a povinně i) potvrzuje, že je 
oprávněn se účastnit a ii) souhlasí s tím, že si tyto smluvní podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí, že je 
bude dodržovat.  

Společnost Anton Paar neodpovídá za jakékoli nesprávné informace v souvislosti s touto kampaní, které 
uvedli nebo šířili účastníci anebo třetí strana. Společnost Anton Paar dále v průběhu této kampaně neručí za 
správnost či úplnost odkazů anebo doporučení. Není-li zde uvedeno jinak, společnost Anton Paar 
neodpovídá a v maximální možné míře povolené zákonem vylučuje veškerou odpovědnost, včetně 
nedbalosti, za jakýkoli úraz osoby, ztrátu či škodu, včetně ztráty příležitosti, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, 
nebo následovné, jakýmkoli způsobem odvozené od této kampaně, mimo jiné i) za jakékoli technické potíže 
nebo závadu na zařízení ii) za jakoukoli krádež, neoprávněný přístup nebo jakýkoli zásah třetí strany iii) za 
jakoukoli opožděnou, ztracenou, pozměněnou, poškozenou nebo nesprávně zaslanou žádost o účast (před 
a po obdržení společností Anton Paar) způsobenou jakýmkoli důvodem mimo kontrolu společnosti Anton 
Paar nebo iv) za jakoukoli daňovou povinnost.  

Společnost Anton Paar si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění doplnit a aktualizovat tyto 
smluvní podmínky a zveřejnit je na tomto webu. Tyto smluvní podmínky se s výjimkou kolizní normy řídí 
a jsou vykládány v souladu s rakouským právem. Strany spadají do jurisdikce příslušných soudů 
v rakouském Štýrském Hradci.  

 

Osobní údaje účastníků  
Účastníci této kampaně jsou v registračním formuláři povinni poskytnout své osobní údaje. Účastníci tímto 
výslovně udělují souhlas, že společnost Anton Paar může shromažďovat, zpracovávat a používat poskytnuté 
osobní údaje za účelem provedení a dokončení této úvodní kampaně, za účelem marketingu a marketingové 
analýzy v rámci společnosti Anton Paar. Účastníci dále souhlasí s tím, že na poskytnutou e-mailovou adresu 
jim budou od společnosti Anton Paar v souvislosti s výše uvedenými účely zasílány e-maily.  

Účastníci jsou v souladu s tímto ustanovením oprávněni zrušit svou účast v této kampani a zrušit souhlas 
s uchováváním a používáním jejich osobních údajů. Žádost o zrušení je nutné zaslat na adresu web@anton-
paar.com. Po zrušení dříve uděleného souhlasu budou poskytnuté osobní údaje příslušného účastníka 
okamžitě vymazány a účastník nebude moci získat poznámkový blok.  

 

Datum nabytí platnosti: 1. března 2018 

 

https://www.anton-paar.com/cz-cs/o-nas/firma/
https://www.anton-paar.com/cz-cs/o-nas/firma/
https://www.anton-paar.com/cz-cs/charakterizace-povrchu/
https://www.anton-paar.com/cz-cs/charakterizace-povrchu/
file://Anton-Paar.com/DFS/Coll/REU_MAC_BUC/BUC_BUS_Surface%20Characterization/Marketing%20Elemente/Landing%20Page/Terms/web@anton-paar.com
file://Anton-Paar.com/DFS/Coll/REU_MAC_BUC/BUC_BUS_Surface%20Characterization/Marketing%20Elemente/Landing%20Page/Terms/web@anton-paar.com

