Úplná pravidla akce „Velká podzimní soutěž“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Velká podzimní soutěž“. Tato pravidla
jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce. Tato pravidla mohou být
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Odesláním webového formuláře
účastník vyjadřuje svůj svobodný, úplný a informovaný souhlas s pravidly a zpracováním osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů jsou součástí úplného znění pravidel soutěže.
Pravidla a podmínky soutěže
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže „Velká podzimní soutěž“ (dále jen „soutěž“) je společnost Ed. Haas CZ s.r.o.,
IČ: 44961812, se sídlem Příkop 843/4 Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3976, (dále jen „pořadatel“).
Organizátorem soutěže je agentura Break Point Communications, s.r.o., IČ: 27720543, se sídlem Třída
Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 54452 (dále jen „organizátor“).
Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami soutěže (dále jen „Pravidla”).
2. Podmínky účasti
a) Soutěže se mohou účastnit pouze spotřebitelé, starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací
adresou na území České republiky (dále jen „účastník“).
b) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému)
Organizátora, jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentury,
která se podílí na přípravě a realizaci Soutěže, a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
3. Místo a doba konání soutěže
Soutěž se koná v době od 1. 10. 2018 00:00:01 hod. do 14. 12. 2018 23:59:59 hod. včetně (dále jen
„doba konání akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).
4. Účast v Promo akci:
a) Účastník se soutěže zúčastní tak, že v době konání soutěže na místě konání soutěže nakoupí produkt
šumivé tablety HAAS (označené červeným pruhem SOUTĚŽ), na které je ve spodní části uveden
unikátní soutěžní kód (dále jen „kód“).
b) Následně účastník soutěže zaregistruje kód. Registrace kódu je možná výhradně na webových
stránkách www.musisumet.cz (dále jen „web“) prostřednictvím registračního formuláře.
K úspěšné registraci kódu prostřednictvím webu je účastník povinen vyplnit pravdivě všechna
povinná pole do zde umístěného registračního formuláře (jméno, město, e-mail a telefonní číslo),
zadat kód z obalu produktu a potvrdit souhlas s pravidly akce a zpracováním osobních údajů pro
účely této akce.
Za účastníka, a tedy i vlastníka kódu je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v registračním
formuláři. Účastníci mohou použít kódy ze všech zakoupených produktů, účastníci jsou tak
oprávněni registrovat neomezené množství kódů. Každý soutěžní kód je možné zadat pouze
jedenkrát. Registrace kódu na www.musisumet.cz není zpoplatněna. Účastník soutěže je povinen
uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře
nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník ze soutěže vyloučen. Pro
účely vyhodnocení soutěže je účastník identifikován na základě telefonního čísla, s nímž se zapojil
do soutěže (tedy toho telefonního čísla, které uvedl v registračním formuláři při zadávání kódu na
www.musisumet.cz).

c) Společná ustanovení pro účast v akci:
Účastník soutěže je povinen uchovat všechny registrované kódy, tedy obaly produktu šumivé tablety
HAAS soutěžní, za účelem pozdějšího ověření. Nepředloží-li účastník akce v případě výhry originál
obalu s příslušným kódem, nevzniká mu nárok na výhru v soutěži.
d) Soutěžní výrobky:
Produkty zařazené do soutěže jsou označeny červeným pruhem s textem SOUTĚŽ. Unikátní soutěžní
kód je uveden ve spodní části obalu. Vždy pečlivě uschovejte soutěžní obaly Šumivých tablet HAAS
pro předložení v případě výhry.
- Šumivé tablety HAAS – Vitamín C
- Šumivé tablety HAAS – Multivitamín
- Šumivé tablety HAAS – Hořčík + B6
- Šumivé tablety HAAS – Ca + Mg + vitamín D
5. Výhry a Mechanika výběru výherců
a) Výherci budou určeni náhodným losováním, které proběhne ve stanovené termíny (viz níže) a za
účasti 3členné losovací komise, v souladu se Zákonem č. 186/2016 Sb.
Výherci budou o své výhře informováni na základě registračních údajů, a to e-mailem, a nebo
telefonicky. Nárok na výhru propadá, pokud v průběhu 10 pracovních dnů od data losování nebude
možný kontakt s výhercem, nebo když výherce, kterému byla výhra oznámena, nepotvrdí její přijetí.
b) Vylosovaný výherce musí do 10 pracovních dnů od vyrozumění o výhře zaslat doporučenou poštou
soutěžní obal s výherním kódem na adresu organizátora soutěže: Break Point Communications
s.r.o., Jiráskova 10, 682 01 Vyškov, Označení obálky: SOUTĚŽ HAAS.
Pokud vylosovaný účastník soutěže nebude schopen obaly předložit, bude vyloučen ze hry a
proběhne nové losování. Účast ve hře je platná jen tehdy, pokud soutěžící data vyplní osobně (každý
účastník sám za sebe). Účast prostřednictvím skupiny soutěžících nebude uznána.
c) Termíny losování a výhry v soutěži:
Týdenní losování bude probíhat v těchto termínech: 5. 10. / 12. 10. / 19. 10. / 26. 10. / 2. 11. / 9.
11. / 16.11. / 23. 11. / 30. 11. / 7. 12. 2018. Do týdenního losování jsou vloženy tyto výhry:
- 1. cena Rotana twister + Balíček šumivých tablet HAAS
- 2. cena Balíček šumivých tablet HAAS
- 3. cena Balíček šumivých tablet HAAS
Závěrečné losování proběhne dne 14.12.2018. Do závěrečného losování jsou vloženy tyto výhry:
-

1. cena
2. cena
3. cena
4. – 10. cena

Koloběžka SEDCO + Balíček šumivých tablet HAAS
Posilovací míč + Balíček šumivých tablet HAAS
Posilovací míč + Balíček šumivých tablet HAAS
Balíček šumivých tablet HAAS

6. Oznámení a předání výhry
a) Výherci budou kontaktováni na registrovaném telefonním čísle / registrovaném e-mailu nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne losování. Organizátor sdělí výherci přesný postup předání hlavní výhry,
který je výherce povinen respektovat.
b) Organizátor ani Provozovatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky s
výhrou. Výhry, které budou Organizátorovi vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch
Organizátora. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
c) Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví
či majetku, způsobenou výhercem, výhrou nebo v souvislosti s používáním výhry.

d) Účastníci Soutěže dokončením registrace výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město
trvalého bydliště může být uvedeno na www.musisumet.cz a na www.facebook.com/musisumet/ v
případě, že se stanou výherci v Soutěži.
7. Práva a omezení
a) Pokud bude účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Soutěže nebo z jakéhokoliv
jiného jednání v rámci Soutěže, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází Pravidla, bude
takový účastník z akce vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru bude výhra předána dalšímu
bezprostředně následujícímu účastníkovi v pořadí, v případě hlavní výhry bude vylosován náhradní
výherce Koloběžky.
b) Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících se Soutěží, internetových stránkách, případně
jinde, jsou pouze ilustrativní. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla nebo výhru v Soutěži
při zachování její hodnoty (viz čl. 9. Závěrečná ustanovení), přičemž v této souvislosti není možné
požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplácení domáhat soudní cestou. Jakákoliv účast
neshodující se s těmito Pravidly se považuje za neplatnou.
8. Účast v Soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
a) Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník Soutěže odesláním registračního e-mailu vyslovuje souhlas
s těmito Pravidly. Účastník Soutěže tím zároveň dává Organizátorovi Soutěže svůj bezvýhradný a
dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon OOU“). Účastník bere na vědomí, že od účinnosti Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) se řídí
ochrana osobních údajů tímto Nařízením. Účastník tímto prohlašuje, že společnostem Organizátora
a Provozovatele v bodě 1 těchto Pravidel uděluje ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení úplný,
výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení. Osobní údaje
budou zpracovávány po dobu od startu Soutěže do 4. 9. 2018.
Budou zpracovávány následující osobní údaje:
-

jméno a příjmení;
telefonní číslo;
email;
adresa;

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:
- vyhodnocení Soutěže;
- předání výhry prostřednictvím poštovní nebo jiné kurýrní služby;
b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterými
jsou Pořadatel a Organizátor Soutěže. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí Účastníka
Soutěže zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje Účastníka Soutěže vyplývala z
platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou
zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Účastníka Soutěže. Tento
souhlas může být Účastníkem Soutěže písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Organizátora.
c) Účastník Soutěže má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu
osobních údajů. Účastník Soutěže má dále dle zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo
na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat. Účastník Soutěže má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí
nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka Soutěže nebo v rozporu se zákonem,
požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a
dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Od nabytí účinnosti GDPR má účastník v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva:
- právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;

- právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
- právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;
- právo podat stížnost;
- právo na opravu osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
- odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
- právo na omezení zpracování;
- právo na přenositelnost osobních údajů;
- právo vznést námitky;
- veškerá další práva přiznaná Nařízením.
e) Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl.
zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení
a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím,
že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově
obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení Soutěže.
9. Závěrečná ustanovení
a) Soutěž se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží
pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na akčním webu. Originál je uložen na kontaktní
adrese Organizátora.
b) Každý Účastník Soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a
za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Soutěže či při podezření
na nekalé či podvodné jednání účastníka si Organizátor vyhrazuje právo účastníka ze Soutěže bez
náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním
k výhře třetí osoba).
c) Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní
cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku
pochybností o splnění podmínek Soutěže účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi prokázat
splnění těchto podmínek.
d) Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí
účastníka v Soutěži či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.
e) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v
těchto Pravidlech.
f) Organizátor ani Provozovatel akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně
utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.
g) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit,
odevzdat, doručit na výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch
Organizátora.
h) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Soutěž odložit, zkrátit dobu trvání
Soutěže, přerušit nebo zrušit Soutěž bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny
výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty
tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, že dojde ke změnám
v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým
zněním Pravidel bude dostupné na akčním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
i) V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže,
nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

