
Pravidla promoakce „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré  
zařízení “ 

  
 
OBECNÁ USTANOVENÍ  
 
1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky propagační akce nazvané „Výměna  

baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “ (dále jen „AkceAkce“) a definují práva a povinnosti jejích 
účastníků. 

2. AkceAkce „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “ organizuje společnost Huawei  
Technologies (Czech) s.r.o. se sídlem Jihlavská 1588/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 108769  
(„HUAWEI“) v autorizovaných servisních střediscích HUAWEI (dále jen „autorizovaná servisní  
střediska“), jak je uvedeno výše.  

3. Propagace je organizována v Centru zákaznických služeb HUAWEI Chodov v Praze, Česká  
republika organizátorem. 

4. Propagace se provádí v souladu s ustanoveními těchto pravidel a s právními předpisy.. 
5. Pravidla jsou k dispozici všem zúčastněným stranám v servisním středisku Huawei účastnícím  se 

propagační akce a na webových stránkách Huawei  
https://consumer.huawei.com/cz/support/.  

 
 

II. ÚČAST V KAMPANI  
 
1. Účast na Akci je dobrovolná. 
2. Účastník souhlasí s ustanoveními těchto pravidel svou účastí v této Akci. 
3. Účastníkem Akce může být fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a  

osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům se souhlasem svého právního zástupce,  
který má model zařízení Huawei nebo Honor, jak je uvedeno v podmínkách Akce.  

4. HuaweiHuaweiAkce spočívá v získání zvýhodněné ceny za službu výměny baterie u vybraných 
zařízení  
Huawei.  
 
 

III. PODROBNOSTI O AKCI 
 
1. Akce probíhá od 06.09.2021 do 17.10.2021  
a spočívá ve výměně baterie u následujících modelů zařízení *:  

Typ zařízení Model Model 

Smartfony Honor 8X (Johnson), Mate 20 lite (SydneyM), Nova 3 (Paris), Nova 5T (Yale), P 
smart 2019  
(Potter), P smart Z (Stark), P10 (Victoria), P10 lite (Warsaw), P20 (Emily), P20 
lite (Anne), P20  
Pro (Charlotte), P30 (ELLE),P30 Pro (Vogue), Y5 2018 (Dura), Y5 2019 
(Amman), Y6 2018/ Y6  
Prime (2018) (Atomu), Y6 2019/Y6 Pro (2019) (Madrid), Y7 2019 (Dubai), Y6S 
(Jakarta),  
HONOR 10 lite/HONOR 20 lite (Harry), Y7 (2019)/Y7 Prime (2019)/Y7 Pro 
(2019) (Dubai), P30  
Lite (Marie), nova 3i (Sydney), P40 Lite (Jenny).  

 



 
 
*Dostupnost dílů závisí na skladových zásobách servisního střediska účastnícího se Akce.  
Podrobné informace získáte u vybraného servisního střediska. 
 
2. Pro účast na Akci je nutné:  
a. Mít jeden z výše uvedených modelů zařízení  
b. Během Akce zařait jeden z modelů zařízení zapojených do akce na placenou opravu, u které je 

nutná výměna baterie  
c. Souhlasit s cenou výměny baterie podle ceníku dostupného v  

autorizovanem servise společnosti Huawei, které se účastní Akce.  
d. Zařízení zapojené do této akce by nemělo obsahovat žádná uživatelská data.  

(Tato data by měl uživatel archivovat před odevzdáním zařízení do servisního  
centra) Zařízení nastavte do servisního režimu, čímž je zajištěno maximální  
zachování souborů. Služba si vyhrazuje právo na aktualizaci softwaru zařízení,  
což s sebou nese riziko nevratné ztráty uživatelských dat. 

3. V případě, že je nutná výměna dalších komponentů pro správné dokončení opravy, bude 
zákazník  
informován okamžitě po zjištění závady a seznamu dílů nezbytných pro opravu. Náklady na 
zbývající  
náhradní díly jsou v souladu s ceníkem dostupným v servisním místě a pracovník servisního 
centra je  
sdělí zákazníkovi. Pokud se zákazník nerozhodne uhradit uvedené dodatečné náklady a oprava 
vady  
bez ní nebude možná, bude servis nucený odmítnout provést opravu v rámci propagační akce  

4. Propagační akce „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “ nelze kombinovat s jinými  
platnými propagačními akcemi dostupným v servisních centrech Huawei (např. Servisní dny)  
5. Prodejce poskytuje 3měsíční záruku na službu výměna baterie.  
 
IV. OSOBNÍ Ú DAJE  
 
1. V souladu s článkem 1. 13 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 kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (nařízení RODO), tento  
oddíl stanoví zásady zpracování osobních údajů subjektů údajů v souvislosti s procesem  
stížnosti na podíl „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “, zejména osobní údaje  
Účastník (dále jen „osobní údaje účastníka“), například jméno, příjmení, adresa bydliště, e- 
mailová adresa, sériové číslo produktu, telefonní číslo. 

2.  Předání osobních údajů Účastníka je dobrovolné, je však nutné se podílet na propagaci  
„Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “. 

3. Huawei Technologies (Czech) s.r.o. je správcem osobních údajů shromážděných během  
„Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “ a zpracování osobních údajů v souladu s  
následujícími právními základy  

a. Podepsáním smlouvy (použití kampaně) Čl. 6 odst. 1 (b) Sb. Z.- podle tohoto právního základu 
zpracovává společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o. osobní údaje za účelem podpory 
propagace akce „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré  
zařízení “ k opravě zařízení.  

b. Právní povinnosti v souladu s čl. 1.6 odst. 1 písm. C) Sb. Z. - tam, kde je zpracování  údajů nezbytné 
ke splnění zákonných povinností, kterým společnost Huawei  
Technologies (Czech) s.r.o. podléhá, jako jsou daňové, účetní a celní povinnosti, Sb.  
zákonu nebo jiná zákonná ustanovení. (např. předávání osobních údajů orgánům,  



vyřizování stížností, včetně archivace a řízení jejich procesu vyřizování). Další  
informace o zpracování osobních údajů naleznete v následujících prohlášeních o  
ochraně osobních údajů: https: //consumer.huawei.com/cz / legal / privacy-policy /.  

4. V rozsahu požadovaném příslušnými ustanoveními o ochraně údajů mají subjekty údajů  
následující práva:  
a. požadující přístup ke svým osobním údajům  
b. získání kopií svých osobních údajů  
c. oprava nesprávných nebo neúplných osobních údajů;  
d. vymazání osobních údajů  
e. omezení zpracování osobních údajů  
f. předávání osobních údajů  
g.Námitka proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování založeno na  
oprávněných zájmech společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o., ve vztahu ke  
konkrétní situaci subjektu údajů.  
 

5. Výše uvedená práva nejsou absolutní a podléhají podmínkám stanoveným platnými právními  
předpisy.  
 

6. Za účelem výkonu práv subjektů údajů nebo v případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkajících se 
osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím našeho webového formuláře  
https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacyquestions/.  

 
7. Huawei Technologies (Czech) s.r.o., bude uchovávat osobní údaje po dobu 2 let od ukončení  

propagace a po uplynutí této doby podle maximální promlčecí doby pro nároky. 
 
8. Společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o., může předat osobní údaje účastníka do  

jiných společností patřících do koncernu Huawei a založených v zemích Evropského 
hospodářského prostoru,  
partnerům, kteří spoluorganizují nebo poskytují pomoc při organizaci „Výměna baterie -  
Nový život pro tvé staré zařízení “, kurýrovi a přepravní společnosti, společnosti poskytující IT  
služby.  

 

9. Účastník akce má právo podat žalobu proti nezákonnému zpracování osobních údajů  
předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
  
 

V. DŮVODOVÁ USTANOVENÍ 
 
1. Stížnosti týkající se propagační akce „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “ je  

třeba zaslat na e-mail: mobile.cz@huawei.com se zmínkou „Vyměňte baterii a používejte ji  
déle - stížnosti“ během akce „Výměna baterie - Nový život pro tvé staré zařízení “ a do 14  
dnů od jeho dokončení. 
 

2. Stížnost by měla obsahovat popis problému, definici předmětu stížnosti a prohlášení o  
okolnostech, které stížnost odůvodňují.  

 

3. Stížnosti budou vyřízeny do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data přijetí reklamace.  
Pracovními dny se rozumí dny v týdnu, od pondělí do pátku.  

 

https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacyquestions/


4. Reklamační řízení je dobrovolné, aniž je dotčeno právo pořadatele domáhat se nápravy  
soudním řízením nebo uplatnit práva přiznaná pořadateli zárukou nebo zárukou, která jsou  
nezávislá na reklamačním řízení.. 


