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Výrobek
Zákazník (uživatel)
Jméno
Titul před

Příjmení
Titul za
Stát

Místo bydliště
nezveřejňuje se:

Adresa

PSČ
Telefon

Číslo dohody
Distributor
Jméno

Příjmení

Místo bydliště

Stát

Adresa

PSČ

Číslo dohody

Telefon

Prohlášení uživatele
1. Podmínky souhlasu se zveřejněním

Souhlasím se zveřejněním svých následujících osobních zkušeností s uvedeným výrobkem:
-

při osobních předváděcích rozhovorech se zákazníky
při školeních a seminářích distributorů
v odborné literatuře
v médiích nezávislých distributorů společnosti AKUNA (bulletin, internet)
ve firemních médiích společnosti (bulletin, časopis, internet)
ve veřejně dostupných médiích (televize, rozhlas, tisk, internet)
v tuzemsku
v zahraničí

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

/
/
/
/
/
/
/
/

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

(uveďte státy, kde smí – nesmí být informace šířeny:...................................................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................................
Tento souhlas uděluji společnosti Akuna na neomezenou dobu a prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé. Současně se vzdávám uplatnění všech nároků na požitky vyplývající z autorských práv na toto sdělení a poskytuji všem osobám právo na bezplatné, pravdivé,
úplné a nezkreslené šíření těchto informací ve výše uvedeném rozsahu. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že současně s uvedenými informacemi bude zveřejněno mé jméno, příjmení a místo bydliště. Souhlasím se zveřejněním těchto mých osobních dat ve výše uvedeném rozsahu. Vyhrazuji si právo na autorizaci jakýchkoliv změn v mém prohlášení, vyplývajících z potřeb redakčního zpracování nebo šíření na jiném
území či jinými prostředky, právo na veřejnou omluvu, případně i úhradu odškodného za mé případné poškození, vzniklé i neúmyslným zkreslením uvedených informací.

V
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1. Distributor požádá zákazníka o souhlas se zveřejněním, vysvětlí jeho účel, způsob zveřejnění,
seznámí zákazníka s uvedenými zásadami.
2. Distributor nesmí vyvíjet na zákazníka jakýkoliv nátlak, zejména nesmí podmiňovat zveřejněním
jeho zkušeností další prodej výrobku.
3. V případě souhlasu zákazník (společně s distributorem) pořídí zápis svého případu, kde uvedenou anamnézu (vývoj potíží), případně diagnózu, stanovenou lékařem a způsob léčení před
aplikací výrobku. Dále podrobně uvede průběh změn, popíše své pocity a průběh zlepšení při
aplikaci jednotlivých balení výrobku, případně uvede objektivní lékařské nálezy.
4. Při popisu případu distributor nesmí zákazníka jakkoliv ovlivňovat, tj. uvádět příklady zkušeností
jiných osob, sám zákazníkovy zkušenosti formulovat, apod. Distributor smí zákazníka pouze
vést svými dotazy tak, aby při svém sdělení neopominul žádnou podstatnou skutečnost a aby
jeho příběh obsahoval co nejvíce konkrétních faktů a situací.
5. V zápise musí být uvedeno jméno a příjmení zákazníka, plná adresa jeho bydliště a jeho rodné
číslo (v případě občanů jiného státu obdobný identifikační znak, který jednoznačně charakterizuje totožnost zákazníka), telefon nebo jiné spojení. V zápise musí být uvedeno jméno, příjmení,
adresa a rodné číslo distributora, který zápis pořídil. V zápise musí být uvedeno, k jakému účelu
slouží, a že zákazník se zveřejněním souhlasí. Zápis musí být zákazníkem podepsán.

Podpis žadatele
6. Po pořízení zápisu jej distributor se zákazníkem přečte, zkontroluje, případně opraví chyby ve
formulacích a ujasní si se zákazníkem, které informace při zveřejnění musí být uvedeny a které
mohou být vynechány. Teprve pak zákazník zápis podepíše.
7. Originál zápisu si ponechává a pečlivě archivuje distributor. Distributor je osobně zodpovědný
za dodržení uvedených zásad, jež je v jeho vlastním zájmu, neboť zveřejnění informací, které by zákazník následně nepotvrdil nebo proti jejichž zveřejnění by protestoval, by v případě
distributorova pochybení mohlo vést nejen ke zrušení distributorské/zákaznické dohody, ale
i k jeho soudnímu postihu pro poškození dobrého jména společnosti.
8. Distributor, který pořídil zápis, zhotoví jeho fotokopii, kterou odevzdá svému sponzorovi. Ten ji
předá k redakčnímu zpracování.
9. Redakčně zpracovaný příspěvek zašle příslušný člen redakční rady zákazníkovi se žádostí
o autorizaci. Teprve autorizovaný příspěvek je možno zveřejnit.
10. Každý zveřejněný příspěvek je nutno uzavřít následujícím textem. „Uvedené sdělení je osobní a
subjektivní zkušeností uživatele výrobku. Není podloženo klinickým výzkumem a není lékařským
doporučením, ani doporučením distributora nebo výrobce.“

