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Účastník odesláním vyplněného kuponu prohlašuje, že se seznámil s úplnými pravidly akce dostupnými na  
www.tefal.cz. Zákazník bere na vědomí, že v rámci akce budou zpracovávány jeho osobní údaje pro účely vyřízení 
jeho požadavku na vrácení peněz, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. 
Bez uvedení těchto osobních údajů není možné požadavek na vrácení peněz vyřídit. Osobní údaje nebudou 
využívány za dalšími marketingovými či jinými účely. Správcem osobních údajů je Groupe SEB ČR s.r.o., IČ: 
45280789, se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 – Karlín, e-mail: GDPR.CE@groupeseb.com. 
Zpracovatelem osobních údajů je sales field force s.r.o., IČ: 24139670, Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6. 
Právním základem zpracování je plnění smlouvy (tj. smlouvy, jejímž obsahem je závazek Groupe SEB ČR s.r.o. k 
vrácení peněz v případě splnění podmínek akce zákazníkem). Osobní údaje budou za účelem vyřízení požadavku 
na vrácení peněz a pro případnou kontrolu uchovávány po dobu 60 dnů. Zákazník má v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů právo na přístup, právo na opravu a doplnění, právo na výmaz, právo vznést námitku, právo 
na omezení zpracování, právo na přenositelnost. Případně může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. Více informací k jednotlivým právům viz www.tefal.cz

Odešlete zakoupený výrobek jako pojištěný balíček na adresu:
Agentura sales field force s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5 a to 
s datem poštovního razítka nejpozději do 100 dnů od nákupu.

•  Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, 
se všemi doplňky, s vyplněným kuponem z tohoto letáčku 
a s originálem účtenky.

• Výrobek nelze vrátit na prodejně.

Nabídka se vztahuje na parní generátory Tefal uvedené v podmínkách, 
tedy:  GV6721E0, GV6840E0, GV7810E0, GV7830E0, GV7850E0, GV9060E0, 
GV9071E0, GV9080E0, GV9550E0, GV9563E0, GV9565E0, GV9570E0, 
GV9571E0, GV9580E0, GV9581E0, GV9591E0, GV9610E0, GV9620E0, 
IT8490E0, QT1020E0,QT2020E0 u zapojených prodejců na území ČR 
v období od 1. 6. 2019 do 31. 3. 2020.

Při splnění všech podmínek akce Vám budou peníze zaslány na Váš 
bankovní účet. Více informací na www.tefal.cz/100dnu.

Jméno

Příjmení

Ulice + čp

PSČ                        Obec

Telefon

Prosím uveďte, proč jste nebyl(a) s výrobkem spokojen(a):

Datum Podpis

Na jaký bankovní účet chcete dostat peníze zpět:

Číslo účtu / kód banky

Adresa: Agentura sales field force s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5

CO MUSÍTE UDĚLAT,
ABYSTE DOSTALI SVÉ 
PENÍZE ZPĚT?

mailto:GDPR.CE@groupeseb.com

