Oprávnění k využití materiálů kampaně Veganuary

1. Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČO: 45799504, DIČ: CZ45799504, tímto
uděluje řádně registrovanému (v souladu se zněním pravidel akce) Účastníkovi akce Veganuary 2022
nevýhradní oprávnění užívat podle podmínek a ustanovení níže uvedené předměty práv duševního
vlastnictví (tj. materiály kampaně, kterou budou k dispozici účastníkovi ), jejichž vlastníkem je Société
des produits Nestlé S.A., Av. Nestlé 55, 1800 Vevey, Švýcarsko, a to pouze v souvislosti s výrobky , které
obsahují výrobky Nestlé uvedené pod značkou GARDEN GOURMET® (dále jen „Výrobky“) a používá je
jako suroviny v přísně veganských hotových výrobcích, které pak prodává ve své provozovně (fyzicky či
formou rozvozu). Včetně reprodukce na webových stránkách, sociálních sítích, a v informačních a
propagačních materiálech (například.: plakáty, letáky, polepy, menu boardy, jídelní lístky atd.):
2.

Výslovně se uvádí, že Nestlé neuděluje účastníkovi akce žádná výhradní práva. Účastník se souhlasem
s pravidly akce zavazuje , že nebude prosazovat žádná práva k autorským dílům, návrhům a/nebo
ochranným známkám a/nebo k jakýmkoliv jiným předmětům práv duševno vlastnictví Nestlé na základě
skutečnosti, že používá Předměty práv dle této smlouvy. Používání Předmětů práv na Hotových
výrobcích a ve vztahu k nim, včetně související marketingové komunikace, se bude uskutečňovat pouze
tak, jak je schváleno ze strany Nestlé. Zákazník předá Nestlé seznam všech webových stránek
používaných pro on-line sdělení a všech jím ovládaných kanálů, včetně seznamu forem související
marketingové komunikace (informační a propagační materiály), kde se budou používat Předměty práv.

3. Zákazník může používat Předměty práv pouze v souvislosti s akcí Veganuary 2022, včetně související
marketingové komunikace.
4. Zákazník se zavazuje, že dodané materiály nebude upravovat a měnit bez souhlasu Nestlé.
5. Oprávnění k užití Předmětů práv dle této smlouvy se poskytuje od 20.11.2021 do 31.1.2022 (dále jen
„Doba trvání podlicence“). V případě zájmu Zákazníka na prodloužení Doby trvání oprávnění k užití
Předmětů práv (podlicence), je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě. Nestlé je oprávněna kdykoli zrušit
Zákazníkovi udělené oprávnění na základě oznámení vydaného přiměřeně předem s ohledem na
specifickou situaci.
6. Práva udělená pouze Účastníkovi (a jeho přidruženým společnostem pod jeho kontrolou). Účastník není
oprávněn poskytnout ani postoupit oprávnění (zcela nebo z části) k užití Předmětů ochrany žádné třetí
osobě.
Toto oprávnění je omezené na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Smluvní území“).
Oprávnění k užití Předmětů práv v souvislosti s marketingovou komunikací prostřednictvím sítě internet se
poskytuje bez územního omezení.
7. Účastník se souhlasem s pravidly akce zavazuje, že splní níže uvedené povinné požadavky:
(i) Předměty práv se nesmějí měnit ani ořezávat či upravovat, nesmí se měnit jejich barvy a nesmějí se
používat jiným způsobem, než jak je znázorněno výše a schváleno Nestlé.
(ii) Při psaní značkových názvů Výrobků budou použita vždy velká písmena a označení pro
registrovanou ochrannou známku „®“. Například: GARDEN GOURMET®.
(iii) Tam, kde to prostor dovolí, je třeba uvádět Předměty práv na nápadném místě a v informačních
materiálech.
(iv) Loga se nesmějí používat v blízkosti prvku značky některé třetí strany, jestliže by tím mohla být
narušena integrita log.
(v) Pro název Výrobku je třeba vždy používat název Sensational™ Burger v blízkosti loga nebo ochranné
známky GARDEN GOURMET.
o Pro řadu Výrobků Sensational ™:
▪ Vždy pude používán znak ™ za slovem „Sensational“. Například Sensational™
Sausage atd.
▪ Vždy bude důsledně použito označení Sensational™ Burger / Sensational™ Sausage
atd. společně s ochrannou známkou GARDEN GOURMET®.

▪

(vi)
(vii)
(i)

(ii)

Na obalu Výrobků bude vždy uváděno „Sensational™ Burger“ zvláštními fonty
použitými v informačních materiálech a nabídkách (menu).
▪ Samostatné použití – například „Sensational™ Burger“ (nebo jakékoli varianty,
například Sensational™ Sausage) mohou být ve sdělení uvedeny, jestliže se
informace týká značkových výrobků GARDEN GOURMET.
Předměty práv budou užity v přiměřené velikosti, aby bylo zajištěno, že označení registračních
symbolů (například ® a ™) bude čitelné.
Tam, kde to dovolí místo, uvede Zákazník v úzkém spojení s popsanými ochrannými známkami, že
„GARDEN GOURMET® je ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S.A.“.
V nabídkách na tabuli (Menu Board) budou užita Loga 3. Pouze tam, kde to prostor nedovoluje,
budou užita Loga 1. Tam, kde to není možné (nelze použít logo), budou užity vždy ochranné
známky a název Výrobku dle předchozí dohody s Nestlé.
Ikony je třeba vždy používat dostatečně blízko použitého loga, aby byly vizuálně spojovány s
GARDEN GOURMET®.

8. Nabídky (menu), klíčové propagační materiály, například, nikoli však pouze brožury, letáky, webové
stránky, obaly a/nebo letáky, které zobrazují Předměty práv , musejí být předloženy Nestlé ke kontrole
před jejich využitím. Nestlé se zavazuje, že poskytne Účastníkovi písemně svoje případné poznámky
během deseti (10) pracovních dnů po jejich přijetí. Nebudou-li poznámky předány, považují se takové
materiály za schválené ze strany stranou Nestlé.
9. Účastník nesmí učinit nic, co by mohlo poškodit či ohrozit goodwill Předmětů práv nebo ohrozit jakékoli
regulační či jiné příslušné souhlasy, povolení nebo schválení týkající se Výrobků. Účastník rovněž nesmí
opomenout učinit příslušné kroky, které by mohly zabránit uvedenému poškození či ohrožení.
10. Účastník je povinen neprodleně informovat Nestlé o všech ochranných známkách, značkách,
obchodních názvech, průmyslových vzorech, návrzích, vizuálních vlastnostech nebo podobných
nástrojích či provedeních, která se objevují na Smluvním území a o nichž by měl Účastník přiměřeně
vědět při obvyklém obchodování, jež by mohly porušovat či jinak poškozovat nebo ohrožovat práva
Nestlé k Předmětům práv, jakmile se o nich Účastník dozví. V takovém případě má Nestlé výhradní
oprávnění zahájit vhodné právní kroky.
11.
Nestlé v rámci Akce zpřístupní Účastník doporučené receptury k přípravě pokrmů, tj. popis složení
(ingredience a jejich vzájemný poměr, ochucující složka) a další specifikace Výrobků, včetně popisu jejich
výroby (dále jen „ Receptura“). Účastník se zavazuje nakládat s Recepturou výhradně dohodnutým pouze
způsobem a dle pokynů Nestlé.

