STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŽE “Ahoj, Krásné Česko - Teta promoce”
(dále jen „Pravidla”)
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže pro spotřebitele nazvané „Ahoj, Krásné
Česko - Teta promoce“ pro Českou republiku (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny
jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti
UNILEVER ČR s. r. o. a společnosti Garp Integrated s. r. o.
1.

POŘADATEL A OBJEDNATEL

1.1. Pořadatelem soutěže v České republice je společnost Garp Integrated s. r. o., se
sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 277 09 540, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125558
(dále jen „Pořadatel“).
1.2. Objednatelem soutěže v České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s. r. o.,
Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále
jen „Objednatel“).
2.

PRAVIDLA OBECNÁ

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky ve všech kamenných prodejnách
obchodního řetězce Teta, provozovaných pk Solvent International SE, IČO: 29145350,
sídlo: Poděbradská 1162, Šestajovice, 250 92, zapsaným v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 949 (dále jen „Místo konání
soutěže“).
2.2. Soutěž probíhá od 20. 2. 2020 (00:00:00) do 20. 3. 2020 (23:59:59) (dále jen „Doba
trvání soutěže“).
2.3. Účastníkem Soutěže může být každá svéprávná fyzická osoba starší 16 let.
2.4. Pro účast v soutěži je nutné, aby soutěžící v Době trvání soutěže:
a) navštívil Místo konání soutěže,
b) zakoupil zde libovolné 3 výrobky značek Cif, Coccolino, Domestos, Savo,
Sunlight nebo Surf,
c) uschoval si získanou účtenku za tento nákup, přičemž účtenkou se rozumí
originální tištěný zjednodušený daňový doklad nebo faktura z internetového
obchodu (dále také „Soutěžní nákup“),
d) zaregistroval se na webových stránkách www.ahojkrasnecesko.cz (dále jen
„Webové stránky”) postupem dle těchto Pravidel (dále jen „Registrace“).

2.5. Soutěžící je povinen pro učinění Registrace správně, řádně a úplně vyplnit následující
údaje:
a) e-mail Soutěžícího,
b) datum a čas nákupu,
c) čitelný scan účtenky prokazující Soutěžní nákup ve formátu JPG, JPEG, PNG,
GIF nebo PDF s velikostí souboru do 2 MB.
2.6. Účastí v Soutěži Soutěžící uděluje souhlas s těmito Pravidly a se zpracováním
osobních údajů za účelem organizace této soutěže, bez kterých není účast v soutěži
možná.
2.7. Registraci musí Soutěžící pro dokončení potvrdit stiskem tlačítka „Potvrdit“, čímž
prohlašuje a potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s těmito Pravidly a se zpracováním
osobních údajů. Po úspěšné Registraci bude Soutěžícímu na jeho e-mail uvedený při
Registraci vygenerován notifikační e-mail. Do Soutěže budou zařazeny jen osoby,
kterým byl úspěšně vygenerován notifikační e-mail v souladu s Pravidly a jejichž scan
účtenky bude čitelný a bude odpovídat Pravidlům.
2.8. Pokud bude zjištěno, že údaje vyplněné při Registraci nejsou úplné, pravdivé či
správné a/nebo Soutěžící bude obcházet Pravidla či u Soutěže podvádět, bude daná
Registrace ze soutěže vyloučena, případně dle rozhodnutí Pořadatele nebude
Soutěžící do soutěže zařazen.
2.9. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném
poměru k Pořadateli, Objednateli jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. §
22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3.

MECHANIKA SOUTĚŽE

3.1. Soutěž je vyhodnocena formou losování prostřednictvím počítačového algoritmu.
3.2. Do slosování jsou zařazeny všechny Registrace přijaté v Době trvání soutěže, které
byly učiněny řádně, dle těchto Pravidel a nedošlo k vyřazení Soutěžícího pro rozpor s
těmito Pravidly nebo pro obcházení těchto Pravidel. Slosování výher Wellness pobytu
a robotických vysavačů probíhá ihned po skončení Doby trvání soutěže, tj. 21. 3. 2020
(00:00:00) (dále jen „Slosování Výhry“). Losování balíčků Unilever produktů v
hodnotě 500 Kč probíhá denně ve stejný čas (00:00:00).
3.3. Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže.
3.4. Výhercům výher bude v případě splnění Pravidel zaslán email potvrzující jejich výhru
(dále jen “Oznámení výhry”) s odkazem na online formulář na vyplnění údajů pro
doručení výhry (dále viz kap. 6. Doručení výhry). Výherce je povinen vyplnit formulář
do 7 kalendářních dní.

4.

VÝHRY, PODMÍNKY

4.1. Výhercem se stává Soutěžící, jehož Registrace bude vylosována jako výherní.
Výhercem může být pouze Soutěžící splňující tato Pravidla (dále jen “Výherce”).
4.2. Každý Soutěžící je oprávněn získat neomezený počet účtenek a zaregistrovat je do
Slosování. Soutěžící se může zúčastnit akce opakovaně po celou Dobu trvání
soutěže, avšak pouze pokud s každou Registrací nahraje unikátní účtenku nákupu.
Pokud bude zjištěno, že soutěžící nahrává falšované účtenky či provádí Registrace
bez řádných účtenek, budou vyřazeny veškeré Registrace takového Soutěžícího.
4.3. Každý Soutěžící je povinen uschovat všechny originální soutěžní účtenky a v případě
výhry je na požádání všechny předložit ve lhůtě stanovené Pořadatelem.
4.4. V Soutěži se hraje o následující výhry:
1.

3x Robotický vysavač v hodnotě 5.000 Kč
○

2.

Model SENCOR SRV 4250SL

30x balíček Unilever produktů v hodnotě 500 Kč
○

Balíček se sestává z produktů značek Cif, Domestos, Savo, Sunlight, Surf
nebo Coccolino v hodnotě do 500 Kč

(společně dále jen jako „Vedlejší výhra“).
3. 1x Poukaz na Wellness pobyt v hodnotě 15.000 Kč na www.spa.cz
○

Poukaz je v elektronické podobě.

○

Poukaz je platný na jakýkoliv pobyt v nabídce portálu www.spa.cz

○

Poukaz je platný do 30.9.2020

○

Údaje cestovní kanceláře: HOTEL.CZ a.s., Na Strži 65/1702, Kolbenova
882/5A, 190 00 Praha 9, IČ: 27176223

(dále jen jako „Hlavní výhra“)
4.5. Do soutěže bylo celkem vloženo 36 výher.
4.6. Každý Soutěžící může vyhrát vždy jen jednu výhru bez ohledu na počet Registrací
zařazených do Slosování.

5.

DORUČENÍ VÝHER

5.1. Doručení výher zajišťuje Pořadatel prostřednictvím služby Zásilkovna (dále jen
“Doručovatel”). Doručení výhry hradí Pořadatel. Výherce není oprávněn požadovat
převzetí výhry jiným způsobem než prostřednictvím Doručovatele. Vedlejší Výhry
budou Výhercům odeslány a doručeny nejpozději do jednoho měsíce od Oznámení
výhry.

6.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účastník svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace spotřebitelské
soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová
adresa, poštovní adresa pro doručení výher dle níže uvedených podmínek.
6.2. Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený
při vstupu do soutěže prostřednictvím registračního formuláře.
6.3. Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu však
není další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná.
6.4. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě.
6.5. Více informací o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje, najdete v
dokumentu Oznámení o ochraně osobních údajů, který je umístěn na stránkách
www.unilever.cz v zápatí.
6.6. Správce
6.6.1.Správcem osobních údajů je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem
Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, jakožto
pořadatel soutěže.
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;

●

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 soutěže;

●

zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle
pravidel;

●

osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření
splnění podmínek soutěže účastníkem, informace o výhře, jejím předání a
další související komunikace

6.8. Doba
6.8.1.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 90 dní po jejím
skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže a doručení výher.
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 pořadatel postupoval v souladu s právními

předpisy a pravidly soutěže nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže,
neukládá-li zákon delší dobu.
6.9. Příjemci
6.9.1.Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného
zpracovatele - marketingové agentury, a to způsobem obvyklým pro zajišťování
organizace soutěží.
6.9.2.Správce pověřil zpracováním následujícího zpracovatele: Pořadatel
6.10.Poučení o právech subjektu údajů (účastník)
6.10.1.Účastník 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, 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.
Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném
zpracování včetně profilování.
6.11.Kontaktní údaje
6.11.1.Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v
případě jakéhokoli dotazu se může účastník obrátit na správce emailem
zaslaným na adresu: infolinka@unilever.com.
6.11.2.Účastník 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.
6.11.3.Účastník svojí účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, že objednatel soutěže
je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a bydliště
účastníka (pouze obec) v médiích (včetně internetu).
7.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

7.1. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností UNILEVER ČR, spol.
s.r.o., Pořadatele, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že
se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba
jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se
výhra nepředá v případě, že bude mít Pořadatel či Objednatel oprávněné podezření na
spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci
dopomohla k získání výhry.
7.2. Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní
cestou.
7.3. Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto
statutu. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel nebude doručovat

výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou
nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné
výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně
bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má objednatel právo použít tyto
výhry na jiné účely dle vlastního uvážení.
7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Pořadatel ani objednatel
nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.
Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení
vyplývá.
7.5. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností
rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po
dohodě s objednatelem oprávněn akci kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla.
Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této
soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru.
7.7. Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.ahojkrasnecesko.cz
7.8. Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže, objednatel
soutěže obdrží po jednom z nich.
7.9. Tento statut je platný a účinný od 20. 2. 2020

V Praze dne 20. 2. 2020

