STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŽE “VYHRAJTE KOLOBĚŽKU A DRUHOU DARUJTE
KLOKÁNKŮM”
(dále jen „Pravidla”)
Smyslem těchto Pravidel je úprava pravidel soutěže pro spotřebitele nazvané „Vyhrajte
koloběžku a druhou darujte Klokánkům“ (dále jen „Soutěž“), a to pro Českou republiku.
Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže,
která probíhá na území České republiky ve vztahu ke spotřebitelům vymezeným v čl. 2.3 těchto
Pravidel.
Informace o Soutěži, včetně těchto Pravidel, jsou publikované na webových stránkách
www.chupachups.cz, přičemž Soutěž může být propagovaná i na jiných webových
stránkách nebo sociálních sítích Organizátora nebo Pořadatele, včetně aktualizací a změn
Soutěže, resp. těchto Pravidel.
V době konání této Soutěže pořádá Pořadatel obdobnou spotřebitelskou soutěž i na území
Slovenské republiky se separátním vyhodnocením a výhrami. Pravidla upravující výše
zmíněnou soutěže na území Slovenské republiky jsou k dispozici na www.chupachups.sk.
Tato Pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků. Jejich změny jsou po
vyhlášení Soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Perfetti Van Melle
Czech Republic, s. r. o., a společnosti PROMOANGEL s.r.o.
1.

ORGANIZÁTOR, POŘADATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE

1.1.

Organizátorem Soutěže je společnost PROMOANGEL s.r.o., se sídlem Bělehradská
237/11, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 290 24 463, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789 (dále jen „Organizátor“).

1.2.

Pořadatelem Soutěže je společnost Perfetti Van Melle Czech Republic, spol. s r. o., se
sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 636 66 570, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37371 (dále jen
„Pořadatel“).

1.3.

Technickým správcem Soutěže je společnost BARRACUDA BS spol. s r. o., se sídlem Na
Jezerce 1199/7, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 497 07 418, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873 (dále jen „Technický
správce“).

2.

PRAVIDLA OBECNÁ

2.1.

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“).

2.2.

Soutěž probíhá od 1. 8. 2021 (00:00:00 hod) do 5. 9. 2021 (23:59:59 hod) (dále jen
„Doba konání soutěže“).
Soutěž je pro účely s v é h o vyhodnocení rozdělena do jednotlivých soutěžních týdnů,
odpovídající kalendářnímu týdnu, pondělí 00:00:00 hod až neděle 23:59:59 hod. (dále jen
„Soutěžní týden“), viz čl. 4.2 těchto Pravidel.

2.3.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „Zájemce“).

Osoby mladší 15 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného
zástupce (tento souhlas je Zájemce/Soutěžící povinen kdykoliv na vyzvání Organizátora
prokázat a doložit, a to do 10 pracovních dnů od výzvy). Účastníkem soutěže se stane
osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v Době a Místě konání
soutěže provede soutěžní nákup a která v době konání soutěže se platně registruje do
soutěže tak, jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „Účastník“ nebo
„Soutěžící“).
2.4.

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru
k Organizátorovi, Pořadateli, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož
i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.5.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže
nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla
z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje
podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

2.6.

Pro účast v Soutěži je nutné, aby Zájemce v Době konání soutěže:
a) zakoupil v Místě konání soutěže a Době konání soutěže jednorázově (na jeden
daňový doklad) libovolnou kombinaci výrobků značky Chupa Chups (dále také
jako „Soutěžní výrobek“) v minimální hodnotě 39 Kč (dále také „Soutěžní nákup“),
b) si uschoval originál získaného daňového dokladu ( a to i po dobu 2 měsíců
od skončení Soutěže) za tento Soutěžní nákup, přičemž daňovým dokladem se
rozumí originální daňový doklad – faktura či účtenka v tištěné nebo elektronické
podobě obsahující označení konkrétní provozovny; označení (tak aby výrobky
nemohly být zaměněny s jinými), počet a cenu zakoupených jednotlivých Soutěžních
výrobků a datum (fakultativně pak i čas) provedení soutěžního nákupu (dále jen
„Účtenka“).
Předložení
Účtenky
je
(v případě
požadavku
Pořadatele/Organizátora) jednou z podmínek předání Výhry v Soutěži.
Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od všech Soutěžících (ať již se stali
výherci či nikoliv) předložení originálů (či ověřených kopií) soutěžních účtenek, a to
za účelem kontroly řádnosti účasti v Soutěži.

Pokladní systémy některých obchodů/obchodních řetězců nabízejí zkrácené verze
daňových dokladů bez výpisu zakoupených položek. Tyto daňové doklady s
ohledem na výše uvedené není možné do Soutěže registrovat, protože v případě
vylosování není možné prokázat splnění podmínek Soutěže, a tudíž potvrdit
Soutěžícímu nárok na výhru.
c) zaregistroval se v Době konání soutěže na webových stránkách
www.chupachups.cz (dále jen „Webové stránky”) postupem dle těchto Pravidel.
2.7.

Zájemce/Soutěžící je povinen pro učinění řádné registrace správně, řádně a úplně
vyplnit do registračního formuláře následující údaje:
a) jméno a příjmení Soutěžícího,

b) e-mail Soutěžícího,
c) datum a čas Soutěžního nákupu ve tvaru DDMM(mezera)HHMM (např. 0108 1245),
d) pobočku Klokánku, kam bude darována druhá koloběžka v případě jeho výhry,
e) zvolit, zda chce Soutěžící v případě své výhry darovat do Klokánku i svou koloběžku,
f)

v případě, že je mladší 15 let (pokud je Soutěžící mladší 15 let, musí dále vyplnit i
jméno svého zákonného zástupce, který mu udělil písemný souhlas s účastí v této
Soutěži)*,

a dále potvrdí, že je starší 15 let a udělí svůj souhlas s Pravidly Soutěže a zpracováním
osobních údajů/nebo, že je mladší 15 let a výše uvedené souhlasy uděluje a Soutěže se
účastní se souhlasem svého zákonného zástupce* bez kterých není účast v Soutěži
možná (viz k tomu blíže čl. 6 těchto Pravidel).
2.8.

Registraci musí Zájemce/Soutěžící pro dokončení potvrdit stiskem tlačítka „Odeslat“.
Po úspěšném doručení registračního formuláře Technickému správci bude Soutěžícímu
zobrazena notifikační zpráva a současně odeslán potvrzující e-mail o jeho úspěšné
Registraci. Zájemce (resp. jeho konkrétní Účtenka) je do soutěže, resp. do příslušného
Soutěžního týdne zařazen (a stává se tak Soutěžícím) doručením potvrzujícího e-mailu,
a to zpětně, k okamžiku, kdy byl jeho řádně vyplněný registrační formulář doručen
Technickému správci soutěže (dále jen „Registrace“). Do Soutěže t a k budou
zařazeny jen osoby, kterým byl úspěšně doručen potvrzující e-mail.

2.9.

Pokud bude zjištěno, že údaje vyplněné při Registraci nejsou úplné, pravdivé či správné
a/nebo Soutěžící bude obcházet Pravidla či v Soutěži podvádět, bude daná Registrace
ze S outěže vyloučena, případně dle rozhodnutí Organizátora nebude Zájemce do
Soutěže zařazen, popř. stane-li se i přesto Soutěžícím, ze Soutěže vyřazen. Každý
jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou
adresou.

2.10.

Opakovaná účast v soutěži je podmíněna vždy novou Registrací, tzn. dalším Soutěžním
nákupem, a řádnou Registrací nové soutěžní Účtenky.

2.11.

Jednu Účtenku p r o k a z u j í c í k o n k r é t n í S o u t ě ž n í n á k u p je možné v Soutěži
použít pouze jednou bez ohledu na to, že na Účtenku byly zakoupeny produkty Chupa
Chups ve vyšší hodnotě než 39 Kč (např. v hodnotě 150 Kč) – vždy je možné ji
zaregistrovat pouze jednou (s tím, že v případě, kdy bude jedna Účtenka použita více
Soutěžícími, je platná Registrace toho Soutěžícího, který předloží originál předmětné
Účtenky).

3.
3.1.

VÝHRY, PODMÍNKY
V soutěži se hraje o následující výhry:
Koloběžka Yedoo (dále jen jako „Výhra“ nebo „Koloběžka“)
Výherce si může zvolit, ze dvou variant, a to modelu Number Two (určeno pro děti ve
věku 5-12 let), nebo Number Three (určeno pro děti od 12 let i dospělé).

Do Soutěže je vloženo 50 ks Výher s tím, že v každém soutěžním týdnu se hraje o 10
ks Výher.
Pořadatel Soutěže se rozhodl, že za každou jednu udělenou Výhru v soutěži věnuji další
Koloběžku Výhercem zvolenému zařízení projektu Klokánek (jedná se o projekt spolku
Fond ohrožených dětí, IČO: 00499277, dále jen “Klokánek”). Výherce je rovněž
oprávněn, sdělí-li tuto skutečnost Organizátorovi, věnovat i svou Výhru zvolenému
Klokánku.

3.2.

Soutěžící se může zúčastnit Soutěže opakovaně po celou Dobu jejího konání, avšak
pouze pokud s každou Registrací nahraje unikátní Účtenky vztahující se k novému (tj.
dosud neregistrovanému) Soutěžnímu nákupu. Pokud bude zjištěno nebo bude mít
Organizátor důvodné podezření, že Soutěžící nahrává falšované Účtenky či provádí
Registrace bez řádných Účtenek nebo jiným způsobem porušuje či obchází tato
Pravidla (ať již sám nebo prostřednictvím třetí osoby), budou vyřazeny veškeré
Registrace takového Soutěžícího a Soutěžící bude ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

3.3.

Každý S outěžící je oprávněn vyhrát pouze jednu výhru za celou Dobu trvání
soutěže. V případě opakovaného vylosování Soutěžícího, jenž se již stal Výhercem se
Výhra nepředá a bude přidělena Organizátorem vylosovanému náhradníkovi.

3.4.

V případě, že bude do Soutěže doručeno méně Registrací, než je Výher vložených do
Soutěže (resp. jejího konkrétního Soutěžního týdne), resp. z jiného Pravidly
stanoveného důvodu nebude možné veškeré Výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají
Pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

4.

MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1.

Soutěž je vyhodnocena formou losování prostřednictvím počítačového algoritmu
zajištěného Technickým správcem Soutěže. O výsledku losování bude pořízen protokol.

4.2.

Losování výherců probíhá následovně:

Losování Výhry probíhá vždy následující pracovní den po skončení vyhodnocovaného
Soutěžního týdne. Vylosováno bude vždy 10 S o u t ě ž í c í c h , r e s p . j e j i c h Registrací
platně provedených v rámci Soutěžního týdne, za který je losováno (00:00:00 23:59:59) a 4 náhradníci pro případ, že by se některý z původně vylosovaných
Soutěžících z jakéhokoliv důvodu nestal Výhercem v Soutěži pro předmětný Soutěžní
týden. Nevylosované Registrace se tak do dalšího S outěžního týdne nepřesouvají a
losuje se vždy jen z Registrací platně provedených v rámci příslušného Soutěžního
týdne. Konkrétně tedy bude losováno následující dny:
○
○
○
○
○

9. 8. 2021 (z registrací přijatých mezi 1. - 8. 8. 2021)
16. 8. 2021 (z registrací přijatých mezi 9. - 15. 8. 2021)
23. 8. 2021 (z registrací přijatých mezi 16. - 22. 8. 2021)
30. 8. 2021 (z registrací přijatých mezi 23. - 29. 8. 2021)
6. 9. 2021 (z registrací přijatých mezi 30. 8. - 5. 9. 2021)

4.3.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny stanovené
Pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jehož soutěžní registrace byla
vylosována Technickým správcem soutěže.

4.4.

Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil do
registračního formuláře na Webových stránkách, prostřednictvím e-mailu info@soutezchupachups.cz, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení příslušného Soutěžního
týdne (dále také jako „Výherní zpráva“). V rámci uvedené Výherní zprávy bude
vylosovaný Soutěžící vyzván za účelem splnění podmínek vzniku nároku na Výhru a
předání Výhry k zaslání svých údajů v rozsahu: jméno, příjmení, ulice, č. p., město/obec,
PSČ, číslo mobilního telefonu a v případě, že je mladší 15 let rovněž jméno a telefonní
číslo a e-mail zákonného zástupce, s jehož souhlasem se Soutěže účastní (Soutěžící
může být rovněž vyzván k doručení originálu souhlasu zákonného zástupce), a dále a
scanu/fotografie Účtenky se kterou byl vylosován a provedení výběru typu koloběžky, jež
je Výhrou v soutěži. Odpověď na výherní zprávu musí být Soutěžícím doručena na
příslušnou e-mailovou adresu do 10 kalendářních dnů od odeslání Výherní zprávy
Pořadatelem, resp. jím určenou osobou. V případě pochybností o pravosti Účtenek (či
splnění jiných podmínek Soutěže) je/jsou vylosovaný/í Soutěžící povinen/ni doručit pod
sankcí vyloučení ze Soutěže Pořadateli (popř. Organizátorovi) v jím určeném termínu
originály veškerých Účtenek, které do soutěže registrovali, a to na Pořadatelem (popř.
organizátorem) sdělenou adresu.

4.5.

V případě nezaslání/nedoručení všech výše zmiňovaných dokladů a údajů (či v případě,
že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci Registrací, bude
zde pochybnost o pravosti Účtenek, kterou se nepodaří rozptýlit/ doklad bude
nečitelný/nebude celý/bude jinak poškozený) v požadované lhůtě podle odst. 4.4., nebo
dojde ke zjištění nesplnění kterékoliv z podmínek Soutěže (např. nebyl-li udělen
souhlas zákonného zástupce) se vylosovaný/í Soutěžící nestává/jí výhercem/ci a na
jeho/jich místo nastupuje vylosovaný náhradník. Pokud ani tento náhradník nesplnění
veškeré podmínky Soutěže, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn ji
udělit rozhodnout o jejím dalším užití.

4.6.

Organizátor, Pořadatel ani Technický správce neodpovídají za nedoručení Výherní
zprávy.

4.7.

Organizátor má právo konečného posouzení splnění́ podmínek Soutěže jednotlivými
Soutěžícími.

5.

DORUČOVÁNÍ

5.1.

Doručení Výher zajišťuje Organizátor prostřednictvím společnosti INTREA-PIKO, s.r.o.
(dále jen “Doručovatel”), a to nejpozději 30 kalendářních dnů od skončení Soutěže.

5.2.

V případě, že se nepodaří výherci Výhru opakovaně doručit či předat dle předem
sjednaných pokynů, ztrácí výherce nárok na Výhru a na jeho místo nastupuje náhradní
výherce, který byl pro tyto účely vylosován.

5.3.

Doručení Výhry hradí Organizátor. Výherce není oprávněn požadovat převzetí Výhry jiným
způsobem než prostřednictvím Doručovatele.

5.4.

Organizátor, Technický správce ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za

doručení odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či
ztrátu uvedeného během přepravy.
6.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.

Zájemce/Soutěžící (popř. i jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že účast v Soutěži
je zcela dobrovolná. S ohledem na mechanismus Soutěže není možná účast Soutěžícího
v Soutěži, resp. zaslání výhry bez současného zpracování osobních údajů v dále
uvedeném rozsahu.

6.2.

Účastí v této Soutěži Zájemce/Soutěžící (popř. i jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas
se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová
adresa a informace o Soutěžním nákupu, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena
registrace, údaj o věku, v případě věku pod 15 let údaje nutné k identifikaci zákonného
zástupce, a v případě Soutěžících, kteří se stali výherci některé z Výher rovněž v
rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní adresa pro doručení a předání Výher
dle níže uvedených podmínek, údaj z Účtenky, údaj o výhře, údaj o předání výhry a
související komunikace (dále jen „Údaje“ či „Osobní údaje“).

6.3.

Právním základem zpracování je účast v Soutěži a souhlas s jejími Pravidly a
zpracováním Osobních údajů projevený při vstupu do Soutěže prostřednictvím
registračního formuláře.

6.4.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu
však není další účast včetně nároku na Výhru v této Soutěži možná.

6.5.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě.

6.6.

Správce a zpracovatel
6.6.1. Správcem osobních údajů je společnost Perfetti Van Melle Czech Republic, spol. s r.
o., Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 636 66 570,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 37371, jakožto Pořadatel. Pořadatel bude, jako správce ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů („GDPR“) a přísl. vnitrostátních předpisů, v souvislosti s účastí
Soutěžících v Soutěži zpracovávat výše uvedené osobní údaje každého
Soutěžícího, který učinil Registraci dle čl. 2.7. a 2.8. Pravidel, a to za účelem
realizace a propagace Soutěže, zajištění jejího průběhu, kontroly plnění podmínek
Soutěže, vyhodnocení, navázání kontaktu se Soutěžícím, k předání Výher. Osobní
údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v odst. 6. 8. a dále s nimi bude
nakládáno v souladu s označeným odstavcem. Účastí v Soutěži bere soutěžící toto
na vědomí.

6.7.

Účel
6.7.1. Účelem zpracování Osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení
spotřebitelské soutěže včetně doručení Výher, přičemž tento účel zahrnuje zejména
následující operace zpracování:
●

uložení Osobních údajů při Registraci do Soutěže;

●
●
●
●

●
6.8.

zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení Soutěže a
dalších informativních e-mailů pro Účastníky;
zpracování Osobních údajů pro účely jejich zveřejnění dle Pravidel;
zpracování Osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení Soutěže dle
Pravidel;
osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění
podmínek Soutěže Soutěžícím, informace o Výhře, jejím předání a další
související komunikace;
doručení Výhry.

Doba
6.8.1. Osobní údaje budou zpracovávány od okamžiku Registrace do Soutěže až po
uplynutí 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek Soutěže a
doručení Výher, resp. do odvolání souhlasu.
6.8.2. Po uplynutí této doby, budou Osobní údaje uchovány pouze v nezbytném
omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly Soutěže ze strany orgánu dozoru
a pro případ doložení, že správce či zpracovatel postupoval v souladu s právními
předpisy a Pravidly nejdéle po dobu 3 let od skončení Soutěže, neukládá-li zákon
delší dobu.
Příjemci

6.9.

6.9.1. Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného
zpracovatele, a to způsobem obvyklým pro zajišťování organizace soutěží, a dále
Doručovatelem za účelem doručení Výher.
6.9.2.

6.10.

Zpracovatelem osobních údajů je společnost PROMOANGEL s.r.o., se sídlem
Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 290 24 463, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789,
jakožto Organizátor a subzpracovatelem společnost BARRACUDA BS spol. s r.
o., se sídlem Na Jezerce 1199/7, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 497 07 418,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 22873, jakožto Technický správce.

Poučení o právech subjektu údajů (účastník)
6.10.1. Subjekt údajů má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na
transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům (zda jsou
zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných
osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné), právo na
opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na
přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést
námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící
má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování
včetně profilování.
6.10.2. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu
předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo na bezplatné poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo
zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů). Subjekt údajů má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet
na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro
ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt údajů obrátit i přímo.
6.11.

Kontaktní údaje
6.11.1. Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v
případě jakéhokoliv dotazu se může soutěžící obrátit na správce emailem
zaslaným na adresu: info@cz.pvmgrp.com nebo doručením písemného odvolání na
adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze
Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.
6.11.2. Subjekt údajů může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve
věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

7.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Soutěžící svojí účastí v Soutěži výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor je
oprávněn užít a šířit v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a bydliště
účastníka (pouze obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech Pořadatele v souvislosti se Soutěží a jeho výrobky a službami, a s pořízením
a užitím obrazových snímků a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy),
tj. fotografií a videozáznamů zachycujícího osobu výherce včetně všech dalších projevů
osobní povahy v rámci oficiálního předávání Výhry, pro marketingové účely Pořadatele.

7.2.

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící (případně jeho zákonný zástupce) svůj
souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Účast v
Soutěži ani Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

7.3.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout v případě, že Pořadatel, Organizátor či
Technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či
nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti Pravidlům této Soutěže ze strany
takového Účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla
danému Účastníkovi k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži.

7.4.

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění. Organizátor, Pořadatel ani
Technický správce nebude doručovat Výhry na adresu mimo území České republiky,
nedohodnou-li se výherce a Organizátor či Pořadatel v konkrétním případě jinak.

7.5.

Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo nahradit deklarované Výhry výhrami
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher.
Organizátor, Pořadatel ani Technický správce nenesou žádnou odpovědnost za škodu,

či za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s využitím Výher, při kterém
nese veškerou odpovědnost výherce sám (případně jeho zákonný zástupce).
7.6.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení
vyplývá. Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj
daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, Pořadatel
srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České
republice.

7.7.

Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry výherci. O
jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel soutěže rozhoduje s
konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré
případné námitky, nároky z vadného plnění, či veškeré nároky mající původ ve faktickém
stavu výhry (jejich vlastnostech) je nutné uplatnit přímo u dodavatele Výher.

7.8.

Organizátor, Pořadatel ani Technický správce neodpovídají za nedoručení Registrací,
Oznámení o výhře, výherních zpráv, odpovědí na výzvy, Výher, jakožto i jakékoliv jiné
technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.

7.9.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání ze strany Soutěžícího.
Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s Pořadatelem s konečnou platností
rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Organizátor je zároveň
po dohodě s Pořadatelem oprávněn Soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její
Pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění
podmínek této Soutěže stanovených Pravidly ztrácí Soutěžící nárok na Výhru.

7.10.

V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek Soutěže, leží povinnost rozptýlit
tuto pochybností výlučně na daném Zájemci/Účastníkovi.

7.11. V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na
propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem
úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění
pravidel uvedené na propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených
spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
7.12. Tato Pravidla v platném znění jsou k dispozici na www.chupachups.cz.
7.13. Dotazy je možné směrovat na email info@soutez-chupachups.cz. Odpovídat budeme v
pracovních dnech 9.00-17.00.
7.14. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 8. 2021.

V Praze dne 29. 7. 2021

