Podmínky soutěže s názvem "Dokonalé prádlo v 5 krocích"

§1 Obecná ustanovení

1.

Soutěž bude probíhat pod názvem "Dokonalé prádlo v 5 krocích" (dále jen "soutěž").

2.

Podmínky účasti v soutěži jsou uvedeny v těchto podmínkách (dále jen "podmínky").

3.

Organizátorem soutěže je Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Varšava, zapsaná v rejstříku
podnikatelů v Národním soudním rejstříku pod číslem 0000374505, rejstříkový soud: Okresní soud
hlavního města Varšavy ve Varšavě, XIII Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, DIČ: 521358-97-17, základní kapitál ve výši 30 000 PLN (dále jen "Organizátor").

4.

Účastníkem soutěže může být plnoletá fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a
splňuje podmínky stanovené v pravidlech, která nakupuje v hypermarketech Tesco v České republice,
která je spotřebitelem, který nakupuje v hypermarketech Tesco, jejichž seznam je uveden v příloze 1 k
pravidlům.

5.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách www.itesco.cz a www.konkursy.columbit.pl s možností
jejich stažení a v kanceláři organizátora.

6.

Přihlášky do soutěže jsou přijímány od 7.11.2018 do 20.11.2018.

7.

Soutěž končí dne 8.03.2019, což je poslední den ukončení řešení reklamací v soutěži.

8.

Soutěžící nemohou být zaměstnanci organizátora, zaměstnanci společnosti Reckitt Benckiser (Czech
Republic), Palac Flora, Budova C, Vinohradska 151, 130 00 Prague 3, zaměstnanci subjektů, které se
podílejí na organizaci a vedení soutěže, a členy rodin uvedených osob (jako rodinní příslušníci se
chápou: manželka, předci, potomci, osoby v poměru osvojení, nevlastní děti, zeť, snacha, sourozenci,
nevlastní otec, nevlastní matka a tchán, tchyně). Organizátor si vyhrazuje právo (ale nebude povinen)
sbírat písemná prohlášení účastníků soutěže, které se týkají této podmínky.

9.

Účast v soutěži je dobrovolná.

10. Tato soutěž není hazardní hra.
§ 2 Zásady a obecné podmínky účasti v soutěži

1.

Pro účast v soutěži je nutné v době od 00:00:01 dne 7.11.2018 do 20.11.2018 do hod. 23:59:59:
a)

koupit produkt nebo produkty v síti Tesco o celkové hodnotě na paragonu nejméně 199 Kč (slovy:
sto devadesát devět korun) od těchto značek: Calgon, Woolite, Vanish, Lanza, Lovela (dále jen
"produktová řada").

b)

splnit soutěžní úkol, tedy odpovědět na otázku: Které produkty RB zajišťují dokonalé prádlo?

c)

správně odeslat přihlášku do soutěže zasláním SMS s číslem 9070903 (cena 3,00 Kč brutto) spolu
se soutěžním úkolem. Splnění soutěžního úkolu - před obsahem SMS musí předcházet slovo
"PRADLO" a číslo paragonu (číslo umístěné v horní části paragonu vpravo). Příklad formátu obsahu
SMS: PRADLO.ČÍSLO PARAGONU.VAŠE ODPOVĚĎ.

d)

uchovat originální doklad o koupi produktů, na které se vztahuje soutěž (pokladní paragon), za
účelem potvrzení nároku na případnou výhru.

2.

Předmětem soutěže je vybrat nejlepší odpovědi zaslaných účastníky soutěže.

3.

Přihláška k účasti v soutěži:
a)

Počet znaků ve zprávě SMS nesmí překročit 160. SMS zpráva musí být zaslána na číslo 9070903.

b)

V soutěži jsou platná přihlášení odeslaná v SMS zprávě z mobilního telefonu provozovaného v síti
jednoho z provozovatelů mobilních telefonů přítomných na českém trhu. Cena za odeslání SMS je

3,00 Kč brutto a vztahuje se na zprávy, které nejsou delší než 160 znaků a neobsahují speciální
znaky.
c)

Správnost přihlášení bude potvrzena zprávou o obsahu: "Soutěž dokonalé prádlo v 5 krocích.
Přihláška byla přijata. Autoři nejlepších hesel obdrží SMS. Uchovejte paragon. Pravidla:
konkursy.columbit.pl”.

4.

Jednorázový nákup řady produktů opravňuje k uskutečnění pouze jednoho přihlášení. Mnohonásobný
nákup řady produktů potvrzený na základě jednoho dokladu o koupi neopravňuje k následným
přihlášením. Jeden doklad o koupi znamená jedno přihlášení. Číslo paragonu lze přihlásit pouze jednou,
následná přihlášení se stejným číslem nebudou brány v úvahu. Přihlášení musí být uskutečněno po
zakoupení řady produktů.

5.

Každý účastník se může účastnit soutěže, kolikrát chce, pokud pokaždé splní podmínky uvedené v § 2
bod 1 (při dalším nákupu řady produktů). Organizátor má právo požádat účastníka, který poslal do
soutěže více než jedno přihlášení, aby zaslal všechny přihlášené doklady o koupi. Účastník, který
nebude mít všechny přihlášené doklady o koupi, bude vyloučen ze soutěže a ztratí právo na výhru.

6. Jedna domácnost chápaná jako jedna adresa bydliště nebo místa pobytu může obdržet pouze jednu
cenu v soutěži. Pokud se účastník nebo účastníci jedné domácnosti kvalifikují pro více než jednu výhru v
soutěži, po ověření osobních údajů účastníků bude nejvýše hodnocené přihlášení odměněno a další
cena bude převedena na účastníka z rezervního seznamu vítězů soutěže.
§3 Ocenění a zásady pro udělení cen

1.

V soutěži vystupují následující výhry:
a)

Cena prvního stupně v množství 1 (ve slovech: jednoho) kusu: pračky Bosch WLG24160BY v hodnotě
11 990 Kč (slovy: jedenáct tisíc devět set devadesát korun českých) spolu s dodatečnou peněžní
cenou 1 333 Kč (slovy: tisíc tři set třicet tři korun českých); celková hodnota jedné ceny prvního stupně
je 13 323 Kč (slovy: třináct tisíc tři set dvakrát tři korun českých).

b)

Cena druhého stupně v množství 70 (slovy: sedmdesát) kusů: dárková poukázka Tesco ve výši 300
Kč (slovy: tři sta korun českých) spolu s dodatečnou hotovostní odměnou ve výši 34 Kč (slovy: třicet
čtyři korun českých); celková hodnota ceny druhého stupně je 334 Kč (slovy: tři sta třicet čtyři korun
českých).

2.

Celková hodnota cen v soutěži je 36 703 Kč (slovy: třicet šest tisíc sedm set tři korun českých).

3.

Dodatečné peněžní výhry budou použity k zaplacení příslušné daně při vítězství v soutěžích (čl. 30 odst.
1 bod 2 zákona o dani z příjmu fyzických osob (zákon ze dne 26. července 1991, sjednocený text,
Úř.věst. z roku 2000 č. 14, položka 176, ve znění pozdějších předpisů Poľskej republiky) Účastník
souhlasí s přidělením dodatečné peněžní ceny, která pokryje paušální částku daně z příjmů organizátora
za výhru, a proto nebude odměna odevzdána účastníkovi. Pořadatel jako plátce jednorázové daně z
příjmů fyzických osob odebere a zaplatí příslušnému daňovému úřadu paušální daň z příjmů splatnou z
titulu výhry před vydáním ceny.

4.

Organizátor jmenuje komisi pro hospodářskou soutěž (dále jen "komise") složenou z nejméně tří osob z
pracovníků organizátora. Úkoly komise:

5.

a)

Ověření správnosti přihlášení,

b)

Výběr vítězů a rezervní seznam (hodnocení soutěžních úkolů zaslaných účastníky),

c)

Vytvoření seznamu vítězů,

d)

Vypracování zápisu ze zasedání Komise,

e)

Dohled nad procesem udělování cen,

f)

Řešení možných reklamací.

Komise vybere sedmdesát jedna nejzajímavěji splněných soutěžních úkolů na schůzích komise od
26.11.2018 do 14.12.2018 ze všech přihlášení provedených podle § 2 těchto pravidel. Ze sedmdesáti
jedna soutěžních prací určených komisí bude vybrána jedna z nejlepší práce vytipovaná pro první cenu a
sedmdesát dalších nejlepších prací vybraných pro cenu druhého stupně. Komise také vybere 15 prací,
které budou zařazeny na rezervní seznam v pořadí výběru (od nejzajímavějšího soutěžního úkolu až po
nejméně).

6.

Při hodnocení soutěžních úkolů ze strany účastníků bude komise soutěže používat (podle výběru
Komise) následující kritéria:
a)

Originalita vykonaného úkolu

b)

Vynalézavost

7. Výherci budou informováni o výhře do 21.12.2018. Za účelem informování účastníka vygeneruje
pořadatel SMS obsahující informace o vítězství v soutěži a pokyny, jak získat právo na výhru. Zpráva
bude zaslána na číslo, ze kterého byla odeslané přihlášení do soutěže.
8.

Po obdržení SMS s informacemi o vítězství musí účastník do 5 dnů zaslat e-mail na adresu
konkurs@columbit.pl, v předmětu e-mailu uvést "Soutěž Dokonalé prádlo"
.
a)

sken nebo fotografii prohlášení vyplněného a podepsaného účastníkem, ve kterém prohlašuje, že je
dospělý, který má plnou způsobilost k právním úkonům a není vyloučen z důvodu §1 odst. 7 pravidel.
Účastník ve svém prohlášení také uvede údaje potřebné k vydání výhry, tj. jméno, příjmení, adresu
bydliště. Vzor prohlášení je připojen jako příloha č. 2 k těmto pravidlům.

b)

fotografie paragonu, který dokazuje nákup řady výrobků, na základě které byla vyhotovena vítězná
přihláška do soutěže. V případě odeslání více než jedné přihlášky do soutěže by měl vítěz poslat
fotografie všech paragonů přihlášených do soutěže.

9. Nedodržení lhůty stanovené v odst. 8 nebo zaslání neúplných dokumentů má za následek ztrátu práva
vítěze na obdržení ceny.
10. Účastník, který nebude mít všechny přihlášené doklady o koupi, bude vyloučen ze soutěže a ztratí právo
na výhru.
11. Paragon, který je nečitelný nebo poškozený v rozsahu, který znemožňuje přečíst datum, místo nákupu,
číslo paragonu a zakoupené produkty, nezohledňuje organizátor a může účastníkovi znemožnit získání
výhry.
12. Pořadatel si vyhrazuje právo požádat účastníka, aby předložil originální doklad o koupi řady výrobků
přihlášený do soutěže. Pokud účastník neposkytne originální paragon na žádost organizátora, vede to k
vyloučení z účasti v soutěži.
13. V případě ztráty nároku na cenu podle odst. 9 - 12 výše, cena zůstává majetkem organizátora.
14. Pokud vítěz nesplní podmínky, které ho opravňují k obdržení ceny, bude organizátor kontaktovat jinou
osobu na rezervním seznamu do 3 dnů od zjištění takové okolnosti a informuje jej o získání výhry. Vítěz
z rezervního seznamu je povinen poskytnout dokumenty uvedené v odst. 8 do 3 pracovních dnů ode dne
obdržení informace o získání výhry. Ustanovení tohoto odstavce se použijí odpovídajícím způsobem,
pokud účastník z rezervního seznamu ztratí nárok na cenu.
15. Konečné ověření bude dokončeno dne 25.01.2019.
16. Ceny budou vydány nejpozději do 16. ledna 2019 zasláním kuriérem, doporučenou poštou nebo
elektronickou poštou na adresu uvedenou v zaslaném výpisu laureáta, který je přílohou 2 k těmto
předpisům, bez předchozího oznámení účastníků.
17. Účastník nesmí převést právo na výhru na jinou osobu. Výhru nelze vyměnit za hotovost.
18. Organizátor nezodpovídá za to, že vítěz nevyzvedne cenu nebo za uvedení nesprávných údajů
potřebných k odeslání ceny.
§4 Osobní údaje

1.

Správcem osobních údajů poskytnutých během soutěže účastníky je Reckitt Benckiser (Czech Republic),
Palac Flora, Budova C, Vinohradska 151, 130 00 Prague 3.

2.

Kontakt s inspektorem osobních údajů jmenovaným správcem je k dispozici na adrese: Marco Gregorio,
Turner House 103-105 Bath Road, Slough SL13UH United Kindgom, e-mail: marco.gregorio@rb.com,
telefon: +44 17 53 217 800.

3.

Správce údajů svěřil zpracovávání osobních údajů účastníků organizátorovi soutěže na základě dříve
uzavřené smlouvy o svěření zpracování osobních údajů.

4.

Osobní údaje účastníků bude správce zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

5.

Osobní údaje účastníků budou zpracovány z níže uvedených právních důvodů pro následující účely a do
konce následujících období:
a)

na základě čl. 6 odst. 1 bod a) GDPR za účelem umožnění účasti v soutěži, vedení a vypořádání
soutěže, včetně oznámení na internetových stránkách: www.konkursy.columbit.pl o výsledcích
soutěže a uvedení jejích vítězů, vydávání cen v soutěži a zkoumání reklamací, až do uplynutí
promlčecí lhůty pro nároky účastníka týkající se účasti v soutěži,

b)

na základě čl. 6 odst. 1 bod f) GDPR pro účely vyplývající z oprávněných zájmů, které uskutečňuje
správce, a to i za účelem vypořádání a uplatňování nároků,
c) na základě čl. 6 odst. 1 bod c) GDPR ve spojení s čl. 74 odst. 2 zákona ze dne 29. září 1994 o
účetnictví (Úř. věst. z roku 2018 pol. 395 Poľskej republiky) za účelem splnění zákonných
povinností správce spočívajících v řádném vyřizování daňových přiznání a řádné vedení účetních
knih po dobu požadovanou ustanovením zákona o účetnictví.

6.

Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů, které poskytl v souvislosti s
účastí v soutěži výše uvedeným Správcem a výše uvedeným Organizátorem za výše uvedeným účelem
umožnění účasti v soutěži, vedení a vypořádání soutěže, včetně oznámení výsledků soutěže na
internetových stránkách www.konkursy.columbit.pl a uvedení jejích vítězů, odevzdání výher v soutěži a
přezkoumání reklamací za výše uvedeným účelem, který vyplývá z oprávněných zájmů, které
uskutečňuje správce, a to i za účelem vypořádání a uplatňování nároků a za výše uvedeným účelem
plnění zákonných povinností správce, spočívajících v řádném provádění daňových přiznání a řádném
vedení účetních knih.

7.

Každý účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání
nebo omezení jejich zpracování, jakož i právo na předávání údajů. Účastník má právo podat stížnost
dozorčímu orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud zpracování jeho
osobních údajů porušuje ustanovení GDPR. Účastník má právo odvolat udělený souhlas na zpracování
osobních údajů, ale využití práva na odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které proběhlo až do
odvolání souhlasu.

8.

Poskytnutí osobních údajů je pro účastníka zcela dobrovolné, je však nutné, aby se účastník mohl
účastnit této soutěže.

9.

Zrušení (odvolání) souhlasu se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem nicméně
znemožňuje pokračovat v účasti na soutěži nebo odevzdání výhry.

10. Zpracovávané kategorie osobních údajů účastníků jsou: číslo mobilního telefonu a v případě vítězů
soutěže také: jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa bydliště.
11. Osobní údaje účastníka nebudou použity pro automatické rozhodování, které má pro účastníka právní
důsledky.
12. Osobní údaje účastníků mohou být převedeny na jiné subjekty v souvislosti s realizací stanovených cílů,
avšak převod bude proveden na základě smluv uzavřených správcem o pověření ke zpracování
osobních údajů.
13. Příjemci osobních údajů účastníků jsou zaměstnanci a spolupracovníci a subjekty podporující správce a
organizátora při jejich obchodní činnosti.
14. Osobní údaje účastníka nebudou převedeny do třetí země nebo do mezinárodních organizací.
§5 Reklamace

1.

Reklamace lze podat doporučenou poštou nejpozději dne 22.02.2019. na adresu: Columbit Sp. z o.o., ul.
Brukselska 20, 03-973 Varšava s poznámkou "Reklamace Soutěž Dokonalé prádlo v 5 krocích" nebo emailem na adresu konkurs@columbit.pl. Reklamace musí obsahovat telefonní číslo, ze kterého se
účastník přihlásil, údaje účastníka, adresu, popis předmětu reklamace, nárok a podpis.

2.

Komise posoudí reklamaci do 14 dnů ode dne obdržení reklamace nejpozději do 8.03.2019.

3.

Osoba, která podává reklamaci, bude o posouzení reklamace informována prostřednictvím
doporučeného dopisu nebo e-mailu zaslaného na adresu uvedenou v reklamaci
.

4.

Možnost podání reklamace neomezuje právo účastníka na uplatňování nároků před obecným soudem.
§6 Závěrečná ustanovení

1.

Vítěz poté, co obdrží cenu a podepíše příslušné prohlášení, převede na organizátora veškerá vlastnická
autorská práva na zaslaná řešení soutěžních úkolů. Převedení autorských práv a práv s nimi
souvisejících se týká následujících oblastí využití: uložení projektů na všech médiích, včetně na disk na
počítači, diskety, CD, fotografické desce, reprodukce jakoukoli technikou, uložení do paměti počítače,
využití projektů v obchodním styku ve všech formách povolených zákonem. Zasláním přihlášky do
soutěže účastník zaručuje, že má veškerá a neomezená autorská práva ke všem poskytnutým
větám/heslům. V případě uplatňování nároků třetích stran spojených s hesly předaných organizátorovi,
se účastník zavazuje uvolnit organizátora z jakýchkoli závazků vzniklých tímto způsobem a uspokojit
nároky třetích stran sám.

2.

Veškeré propagační a reklamní materiály nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku.
Výherci nemají právo na výhrady ohledně jednotlivých vlastností výhry nebo obdržet její ekvivalent
(peněžní, věcný). Výherce nemůže převést právo na výhru na třetí stranu.

3.

Účastník prohlašuje, že přihlášení neobsahuje žádné právní vady a že přihlášení neporušuje žádná
práva třetích stran.

4.

Ve věcech, na které se tato pravidla nevztahují, se použijí ustanovení polského práva.

5.

Veškeré spory vyplývající z plnění závazků souvisejících se soutěží budou řešeny soudem příslušným
pro sídlo organizátora

Příloha č. 1 k pravidlům - seznam hypermarketů Tesco

Název OJ

Adresa

Město,PSČ

Brno Heršpice

Skandinávská 2

Brno, 619 01

Praha Zličín

Skandinávská 144/25

Praha 5, 155 05

Ostrava Třebovice

Sjízdná 5554/2

Ostrava-Třebovice, 722 00

Praha Letňany

Veselská 663

Praha 9, 199 06

Plzeň Rokycanská

Rokycanská 1385/130

Plzeň, 312 85

Hradec Králové 1

Rašínova 1669

Hradec Králové, 500 02

Frýdek - Místek

Příborská 2270

Frýdek-Místek, 738 02

Prostějov

Konečná 25

Prostějov, 796 01

Ostrava Hrabová

Prodloužená 807

Ostrava, 720 00

Havířov

Železničářů 8/1303

Havířov,736 01

Děčín

Ústecká 1905/8

Děčín, 405 02

Jihlava

Brněnská 74

Jihlava, 586 01

Most

Rudolická 1706

Most, 434 01

Karlovy Vary

Chebská 370/81A

Karlovy Vary, 36006

Karviná

tř.17.listopadu 883/2a

Karviná, 734 01

Kladno

Americká 2777

Kladno, 272 01

Tábor

Soběslavská 3038

Tábor, 390 02

Opava

Těšínská 2914/44

Opava, 746 01

Kolín

V Kasárnách 1019

Kolín, 280 02

Uherské Hradiště

tř. M. Malinovského 1304

Uherské Hradiště, 68601

České Budějovice

J.Boreckého 1590

České Budějovice, 370 02

Praha Skalka

Přetlucká 3295/50

Praha 10, 100 00

Praha Novodvorská

Novodvorská 994

Praha 4, 142 00

Praha Eden

U Slávie 1527/3

Praha 10 - Vršovice, 100 00

Praha Nový Smíchov

Radlická 1b

Praha 5, 150 00

Brno Vídenská

Vídenská 100

Brno, 619 00

Brno Královo Pole

Cimburkova 4

Brno, 61200

Hradec Králové Futurum

Brněnská 1825

Hradec Králové, 500 09

Olomouc

Kafkova 1223/8

Olomouc, 771 27

Ostrava Futurum

Novinářská 3178/6a

Ostrava, 702 00

Plzeň Borská Pole

U Letiště 2/1074

Plzeň, 318 00

Břeclav

Lidicka 3341/137

Břeclav, 690 02

Mladá Boleslav

Kosmonosy 1255

Mladá Boleslav, 293 06

Trutnov

Obchodní 135

Trutnov, 541 01

Příloha č. 2 k pravidlům - prohlášení vítěze
PROHLÁŠENÍ VÍTĚZE
Účastníka soutěže "Dokonalé prádlo v 5 krocích"

Osobní údaje účastníka soutěže "Dokonalé prádlo v 5 krocích"

Číslo mobilního telefonu, ze kterého byla zaslána přihláška do soutěže:

_________________________________

Jméno a příjmení: _________________________________________________
e-mailovou adresu: _________________________________
Adresa (na území Polska)
Ulice, číslo domu/bytu: ____________________________________________________
PSČ: _____________
Město: _______________________________________
Prohlašuji, že se rozumím pravidlům soutěže "Dokonalé prádlo v 5 krocích!" a splňují podmínky uvedené v § 1
bodě. 4 a bod 7 těchto pravidel.
Byl jsem informován, že osobní údaje zpracovává společnost Reckitt Benckiser (Czech Republic), Palac
Flora, Budova C, Vinohradska 151, 130 00 Prague 3 a Columbit sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul.
Brukselska 20 pro účely související se soutěží podle § 4 pravidel soutěže "Dokonalé prádlo v 5 krocích".
Současně prohlašuji, že údaje a prohlášení, které jsem poskytl, jsou pravdivé a že mám vůči společnosti
Columbit sp. z o.o. v tomto ohledu plnou odpovědnost.

Město:

…………………………………………………………

Datum:

…………………………………………………………

Čitelný, vlastnoruční podpis:

…………………………………………………………

