Úplná pravidla soutěže

„MRAKY DUPETEK“
- pro Českou a Slovenskou republiku -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské
akce nazvané „Mraky Dupetek“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou
jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na
internetových stránkách, Instagramu, Facebooku, informační lince a na jiných
nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu
textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech
určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato
úplná pravidla.
Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže
formou písemných dodatků.
Pořadatelem soutěže je společnost:
Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00
Praha 4, IČ: 636 66 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 37371 (dále a výše také jako “pořadatel”).
Organizátorem soutěže který má na starosti technickou a organizační stránku
soutěže je společnost:
dotcom.cz s.r.o., se sídlem Soukenická 1194/13, Nové Město, 110 00 Praha,
IČO: 03804844, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 238091. (dále jen “organizátor”).

I. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 15. 1. 2020 15:00:00 hod do 22. 1. 2020 23:59:59
hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky a
Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně

prostřednictvím
instagramového
profilu
Dupetky
CZ
& SK
https://www.instagram.com/dupetky_czsk/ @dupetkyczsk (dále jen „soutěžní
platforma“).

II. Soutěžící:
1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let, nebo starší 13 let
se souhlasem zákonného zástupce, s trvalým pobytem a s adresou pro
doručování na území České republiky anebo Slovenské republiky, splňuje-li
dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
organizátorovi, pořadateli, technickému správci, jakož i ke všem s ním
spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám
blízké.
V České republice jsou za osobu blízkou považovány osoby uvedené v § 22 zák.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Slovenské republice jsou za osobu blízkou považovány osoby uvedené v §
116 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících
odstavcích, která se do soutěže platně zapojí (dále jen „soutěžící“).
4. Osoby, které nesplňují 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.

III. Účast v soutěži:
1. Do soutěže se zájemce aktivně zapojí tak, že v době trvání soutěže se stane
odběratelem obsahu profilu @dupetky_czsk, to znamená dá profilu tzv. follow
a kromě toho pod soutěžní příspěvek publikován dne 15. 1. 2020 označí do
komentáře alias profilu někoho ze svých přátel, s kým se podělí o případnou
výhru. V případě, že zájemce již je odebíratelem obsahu profilu
@dupetky_czsk, stačí, když označí do komentáře alias profilu někoho ze svých
přátel, s kým se podělí o případnou výhru.

Zapojením do soutěže soutěžící potvrdí, že splňuje podmínky soutěže a uděluje
souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování
osobních údajů dle čl. VI. odst. 1.
2. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny pouze účastníci, kteří se stanou
sledujícími na IG, nebo se jimi již stali, budou nimi i v čase vyhodnocení
soutěže a označí v komentáři pod soutěžním příspěvkem další profil osoby ze
svých přátel.
4. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Aniž je
omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají
stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená
varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich
doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé
rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v
případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze
tomu, kterému nárok na výhru vznikl (byl vylosován a splnil veškeré podmínky
soutěže) dříve.
5. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědni za chybné doručení, technické
problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní
odpovědi na soutěžní platformě, aplikaci nebo stránce, v tomto případě
Instagramu.

IV. Určení výherců:
1. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v termínu
jejího konání platně zapojili vylosováno 5 soutěžících, kteří se při splnění
veškerých následujících podmínek stanovených těmito pravidly stanou výherci
v soutěži. O losování bude vyhotoven písemný protokol.
2. Losování bude provedeno organizátorem, a to do 5 pracovních dnů od
ukončení soutěže.
3. Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem
soutěže nejpozději do 5 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím
soukromé zprávy do svého profilu, pod kterým je na Instagramu registrovaný.
V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící požádán o předložení
dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. průkaz prokazující totožnost

soutěžícího za účelem zjištění věku soutěžícího) v určené lhůtě - v takovém
případě bude soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po
kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící ve
stanovené lhůtě, nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní
zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní
požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V
takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele
soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího
udělení jinému soutěžícímu, který splnil podmínky soutěže, a byl vylosován
jako náhradník.
4. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiným
smluvním přepravcem, na doručovací adresu na území České republiky a
Slovenské republiky, kterou výherce uvedl v odpovědi na soukromou zprávu
zaslanou Organizátorem, a to do 30 pracovních dnů od obdržení doručovací
adresy a telefonního čísla.
5. Nereaguje-li soutěžící na výherní soukromou zprávu do 5 pracovních dní,
nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele či
organizátora kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele či
organizátora doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na
výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je
oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému,
dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoli
odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu
během přepravy.
6. V případě, že se do soutěže v termínu jejího konání platně zapojí méně
soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je
výher v soutěži nebo není-li možné rozdělit veškeré výhry vložené do soutěže z
jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy), nerozdané
výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich
dalším užití.

V. Výhry v soutěži:
1. Do soutěže je vložena 1 výhra.
2. Výhrou je:

- 5 x balíček 20 velkých balení produktů Dupetky (dále také jako „výhra”)

VI. Ochrana osobních údajů, osobnostní práva
V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, Perfetti Van Melle
Czech Republic, s.r.o. (dále jen „PVM“) vás informuje, že osobní údaje (dále
jen „osobní údaje“) poskytnuté společnosti PVM budou shromažďovány a
zpracovávány pod kontrolou PVM v souladu s následujícím:
1. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zvládnutí vztahu mezi vámi a
PVM. Pro správné řízení tohoto vztahu bude společnost PVM zpracovávat
osobní údaje, které mohou zahrnovat i speciální kategorie osobních údajů,
například údaje týkající se zdraví, rasového nebo etnického původu, členství v
odborových organizacích, náboženském vyznání.
Zpracování osobních údajů se může provádět elektronicky a ručně, a to na
základě slučitelných logických kritérií a funkční s účely, pro které jsou osobní
údaje shromažďovány, vždy v souladu s příslušnými zákony o ochraně
osobních údajů.
2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami pověřenými PVM nebo
společnostmi třetí strany (včetně kterékoli jiné společnosti skupiny PVM),
institucemi nebo profesionály, kteří jako Zpracovatelé údajů provádějí
specifické zpracovatelské služby nebo činnosti doplňující výše uvedené účely.
Osobní údaje nebudou nijak šířeny.
3. Pro zvládnutí našeho vztahu může být také nezbytné, aby byly některé
osobní údaje převedeny do třetích zemí, kde se nacházejí jiné společnosti nebo
partneři skupiny Perfetti Van Melle.
4. Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání vztahu. Osobní údaje
budou poté uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dodržení
jakýchkoliv právních předpisů, které mohou společnosti PVM uložit povinnost
uchovávat osobní údaje po delší dobu.
5. Společnost PVM vás informuje, že máte právo na přístup, opravu nebo
vymazání vašich osobních údajů nebo právo na omezení či námitku proti
zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů nebo právo odvolat

souhlas, který je dán zasláním písemné komunikace společnosti PVM na
Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 nebo zasláním emailu na
info@cz.pvmgrp.com pověřenci pro ochranu osobních údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

VII. Závěrečná ustanovení:
1. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenese žádnou odpovědnost za
jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na
výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá
nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti
ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není
právní nárok.
3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného
jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého
ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání
výhry.
4. V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyloučit ze
soutěže a odstranit případné příspěvky podléhající jedné či více z následujících
podmínek:
- příspěvek obsahuje nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která jsou v
rozporu s dobrými mravy;
- příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření, jež mohou porušovat
práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová
práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
- příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
- příspěvek má obsah, který by mohl být vnímán jako propagace výrobků,
služeb či podniku jiné osoby;
- obsah příspěvku neodpovídá tematickému zadání soutěže;

- obsah příspěvku jinak porušuje obecně závazné právní předpisy.
5. Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím
vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografie, je jeho dílem, tj.
nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech
osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto
pravidel.
6. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena
jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob, kterých se soutěžní příspěvek
týká.
7. Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi
souhlas s úpravami a užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely
a propagaci značky Dupetky. Za případné další užití příspěvku soutěžícímu
nenáleží žádná odměna.
8. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit nebo jej zkrátit. Pořadatel
si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez
udání důvodů. Změna pravidel bude učiněna ve formě písemných číslovaných
dodatků.
9. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti
odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.
10. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže
je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat)
zájemce/soutěžící.
11. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje
se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
12. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy
při přenosu dat elektronickými prostředky.

V Praze, dne 13. 1. 2020

