
Pravidla registrace receptů
pro Multifunkční kuchyňský robot Concept RM9000 INSPIRO

I. Úvodní ustanovení
1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla pro registraci receptů pro Multifunkční kuchyňský robot

Concept RM9000 INSPIRO (dále jen „INSPIRO“). Provozovatelem a správcem databáze receptů je
společnost Jindřich Valenta – Concept, Vysokomýtská 1800, Choceň, PSČ 565 01, IČ: 13216660,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka
11786.

II. Podmínky registrace
1. Zaregistrovat recept může každá fyzická osoba (dále jen „účastník“), která chce poskytnout svůj

recept připravený v INSPIRU.

2. Registraci lze provést prostřednictvím registračního formuláře, kde účastník vyplní všechny
požadované údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefon, název receptu, ingredience vč. gramáže,
postup). Součástí registrace je také kvalitní fotka zhotoveného pokrmu.

3. Odesláním receptu potvrzuje účastník správnost a kompletnost uvedených údajů a současně
vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním receptu pro potřeby provozovatele.

4. Recepty, které provozovatel obdrží prostřednictvím registračního formuláře, budou zkontrolovány
a graficky upraveny pro případné zveřejnění na webových a facebookových stránkách
provozovatele. U receptu bude doplněno jméno a příjmení, které jsou uvedeny v registračním
formuláři. Vybrané recepty se ověří a pokud projdou testováním, budou nahrány do databáze
receptů, která je součástí INSPIRA.

III. Právo užívání receptů
1. Účastník dává provozovateli výhradní právo k užívání receptu pro účely propagace INSPIRA, tj.

zveřejnění receptu na webových a facebookových stránkách provozovatele a v databázi receptů
v systému INSPIRO.

IV. Autorská práva
1. Zasláním receptu prostřednictvím registračního formuláře se účastník vzdává autorských práv

k receptu. Současně účastníkovi nevzniká žádné právo na odměnu.

V. Ochrana osobních údajů
1. Registrací receptu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a současně souhlasí, aby provozovatel po

dobu nezbytně nutnou zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní
číslo, a to pro marketingové účely provozovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i
pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

2. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Udělení souhlasu je dobrovolné a
účastník ho může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla provozovatele.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla změnit, a to i bez udání důvodu. V případě změny

podmínek bude provozovatel informovat účastníky oznámením na svých webových stránkách.

2. Úplné znění pravidel je dostupné na webových stránkách Provozovatele.

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. října 2022.

https://www.my-concept.cz/inspiro.htm?fbclid=IwAR0MHxcr7Ox1gzim6J06u_zvKJq5CjM5Uex5hd4_-CWraVjHH7XSlUthi3c

