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ELLE Beauty Lounge  
PODMÍNKY AKCE 

1. Pořadatel a podmínky 

1.1 Pořadatelem akce Elle Beauty Lounge, která probíhá v Grandhotelu PUPP v Karlových 
Varech během 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve dnech 
1.07.2022 – 9.07.2022 (dále jen Akce) je Burda International CZ s.r.o., IČO: 15273598, se 
sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel). 

1.2 Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele. Před účastí na Akci 
se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany 
soukromí, dostupnými z www.burda.cz/dokumenty . 

2. Partneři Akce 

Zalando	SE,	Valeska-Gert-Str.	5,	10243	Berlín,	IČO:	CZ684535967	
Dentsu	Czech	Republic	s.r.o.,	Husova	240/5,	Praha	1,	110	00,	IČO	26502984		
Friendly	Friends	s.r.o.,	Šimůnkova	1607/17,	Kobylisy,	182	00,	IČO	29049628	
APART	Czech	Republic	s.r.o.,Vavrečkova	7074,	760	01	Zlín,	IČO:	24188301		
Presstige	Communication	s.r.o.	,	Na	Hřebenkách	1352/80c,	Smíchov,	150	00	Praha	IČO	08711674	
PARFUMERIE	DOUGLAS,	S.R.O.,	Jungmannova	750/34,	Praha,	110	00,	IČO:	26766671	
Sirowa	Czech	s.r.o.,	Lomnického	1705/5,	Praha	4,	140	00,	IČO:	05135931	
Philip	Morris	ČR	a.s.,	Vítězná	1,	Sedlec,	284	03	Kutná	Hora,	IČO	14803534	
Unilever	ČR,	spol.	s	r.o.,	Voctářova	2497/18,	Praha	8,	180	00,	IČO:	18627781	
CoolSisterz,	s.r.o.,	Žerotínova	1739/66,	Žižkov	(Praha	3),	130	00,	IČO	07110146		
Moët	Hennessy	Czech	Republic	s.r.o.	,	Karlovo	náměstí	2097/10,	Praha	2,	120	00,	IČO	28201302	
Nestlé	Česko	s.r.o.,	Mezi	vodami	2035/31,	Modřany,	143	00,IČO	45799504	
WS	CEE	Communication	Consulting	s.r.o.,	Riegrovy	sady	28,	Vinohrady	(Praha	2),	120	00,	IČO	24663166		
FUJIFILM	CZ,	s.r.o.,	U	Nákladového	nádraží	2/1949	130	00		Praha	3,	IČO:	11837144					
DIZZY	SLOPE	s.r.o.,	Rybná	716/24,	Staré	Město,	110	00,	IČO:	04798589	
MediaCom	Praha	s.r.o.,	Opletalova	1015/55,	Nové	Město	(Praha	1),	110	00,	IČO:	25149962	
Mars	Czech	s.r.o.,	Michelská	1552/58,	Michle	(Praha	4),	141	00,	IČO:	28444914	
NutraQ	CZ	s.r.o.	,	Hybernská	1009/24,	Praha	1,	110	00,	IČO	24850225	
CALPRA	s.r.o.,	Sokolovská	651/136A,	Karlín,	186	00,	,	IČO	27221181	
Klinika	ENVY,	s.r.o.,	Nerudova	14,	Košice	040	01,	IČO:	36	607	215		
Simple	Communication	s.r.o.,	Michalská	511/6,	Staré	Město,	110	00,	,	IČO	25101544	
Lindex	s.r.o.	,	Truhlářská	1104/13,	Nové	Město	(Praha	1),	110	00,	IČO	27634841	
Ferrero	Česká	s.r.o.,	Karla	Engliše	3201/6,	Smíchov,	150	00,	Praha	IČO	60488743		
Ultra	Premium	Brands	-	Central	Europe	s.r.o.	,	Nad	vodovodem	1442/32,	Praha	10,	100	00,	IČO	25780204	
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Mattoni	1873	a.s.,Horova	1361/3,	360	01	Karlovy	Vary,	IČO	14706725	
GRANDHOTEL	PUPP,	Karlovy	Vary,	a.	s.,	Mírové	náměstí	2,	360	01,	IČO	00022004	
Visa	Europe	Services	LLC,	organizační	složka	,	Orange	Street	1209,	198	01	New	Castle,	Wilmington	,IČO	24818445	
Grayling	Czech	Republic	s.r.o.,	Palackého	740/1,	Nové	Město	(Praha	1),	110	00	Praha,	IČO	27593576	
BMW	Czech	Republic	s.r.o.	,	Bucharova	2817/13,	Stodůlky	(Praha	13),	158	00,	IČO	06609813	
Initiative	Media	Prague,	s.r.o.,	Thámova	183/11,	186	00	Praha,	Karlín,	IČO:	26148927	
INNEX	CZ	s.r.o.	,	Přemyslovská	2845/43,Praha	3,		IČO	27143457	
MRC	Group	s.r.o.,	Hvězdova	1716/2b,	140	78,	Praha	4	Nusle,	IČO:	45537011	
PATRIA	Kobylí,	a.s.	,	691	10	Kobylí,	IČO	25532359	

 
 

3. Kdo se může Akce účastnit? 

3.1 Účastníkem se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s těmito 
podmínkami Akce, a obdržela od Pořadatele nebo Partnera pozvánku na Akci. 

3.2 Součástí Akce mohou být i další doprovodné služby, zejména služby takzvaného Beauty 
Teamu (make-up artist, hair stylist, kosmetické služby). Tyto služby jsou k dispozici jen pro 
účastníky, kteří to mají uvedeno v pozvánce, a za podmínek tam uvedených. Dodatečné 
služby jsou k dispozici jen po předchozí rezervaci a Pořadatel negarantuje jejich 
dostupnost. 

3.3 Na výzvu Pořadatele musí účastník doložit platnou pozvánku na Akci.  

4. Pravidla účasti na Akci 

4.1 Účastník musí při účasti v prostorách Akce a v jejím okolí (EBL) dodržovat následující 
pravidla: 

(a) Musí dodržovat provozní dobu EBL. 

(b) Nesmí kouřit v vnitřních prostorách EBL. 

(c) Nesmí rušit ostatní účastníky jednáním odporujícím zásadám společenského 
chování. 

(d) Nesmí vnášet do areálu zbraně jakéhokoli druhu, výbušné, hořlavé, toxické či 
lepkavé látky, jakož i jiné zdraví nebezpečné látky a jedy. 

(e) Nesmí pořizovat v EBL zvukové a obrazové záznamy pro jakékoliv jiné, než 
soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele. 

(f) Při čerpání dodatečných služeb musí informovat členy Beauty Teamu o případných 
zdravotních omezeních, zejména alergiích, které mají vliv na čerpané služby. 

4.2 Pořadatel je oprávněn vykázat z Akce bez náhrady kohokoliv, kdo porušuje tyto Podmínky. 

5. Záznamy z Akce 

5.1 Vstupem a účastí na Akci dává účastník svolení Pořadateli i Partnerům k zachycení své 
podoby a k užití jeho osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny 
a zvukových a zvukově obrazových záznamů účastníka, to vše k užití v neomezeném 
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rozsahu a všemi způsoby, k účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací 
Pořadatele a Partnerů Akce. U záznamu lze uvádět celé jméno účastníka. Svolení je 
uděleno bezplatně. 

5.2 Vstupem a účastí na Akci účastník Pořadateli poskytuje licenci k užití jakéhokoliv 
uměleckého výkonu, který vznikne při jeho účasti na Akci, a to jako licenci: 

(a) na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv účastníka stanovenou 
právními předpisy;  

(b) bez územního omezení; 

(c) neomezenou – Pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv způsoby 
užití a bez omezení množstevního rozsahu užití. 

5.3 Účastník bere na vědomí, že oprávnění v rozsahu článku 5.1 a 5.2 (tj. zachycení podoby 
účastníka, užití osobnostních atributů a užití uměleckého výkonu účastníka) se vztahuje 
také na materiály pořízené na Akci přímo Partnerem. 

5.4 Účastník souhlasí s tím, aby Pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli 
právu, ke kterému má v souladu s těmito podmínkami Akce licenci. Dále souhlasí s tím, aby 
Pořadatel postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito 
podmínkami. 

5.5 Pořadatel je oprávněn umělecký výkon účastníka užít v původní, zpracované či jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke 
změnám se nevyžaduje souhlas účastníka. Pořadatel není povinen licenci využít. účastník 
potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy. 

5.6 Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně. 

6. Zpracování osobních údajů 

6.1 V souvislosti s účastí na Akci budou zpracovávány osobní údaje účastníků, jak je to 
popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty. 

7. Změny podmínek  

7.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo 
zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, a to bez udání důvodu. Účastník v takovém případě 
nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek 
informuje Pořadatel o takové změně účastníka na webových stránkách, kde byla vyvěšena 
předchozí verze podmínek nebo emailem nebo sms zprávou. Účastník je povinen se se 
změnami podmínek seznámit. 

 


