Pravidla soutěže „Vyhrajte 6 balení vitamínů
DOLOGRAN v hodnotě 945 Kč!“
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Vyhrajte 6 balení vitamínů
DOLOGRAN v hodnotě 945 Kč!“ (dále též „soutěž“).
Tento dokument je jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke
spotřebitelům.

Čl. 1.
Pořadatel soutěže
1.1.

Pořadatelem soutěže je společnost FARMEX EU SE, IČO: 036 04 233, se sídlem Jihoslovanská
1617, 543 01 Vrchlabí, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl H, vložka 187 (dále
též „pořadatel“).
Čl. 2.
Trvání soutěže

2.1.

Soutěž bude probíhat na území České republiky.

2.2.

Soutěž bude probíhat v době od 26. 10. 2021 do 26. 11. 2021 (dále též „soutěžní období“).
Čl. 3.
Kdo se může zúčastnit soutěže

3.1.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – spotřebitel, která je starší 18 let.

3.2.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru
k pořadateli, anebo jsou k těmto osobám ve vztahu blízkém ve smyslu ust. § 22 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).
Čl. 4.
Soutěžní výrobky

4.1.

Soutěž se vztahuje na výrobky DOLOGRAN (seznam soutěžních výrobků je uveden na
internetových stránkách https://dologran.cz/produkty/ ) zakoupené v soutěžním období (dále
též „soutěžní výrobky“).
Čl. 5.
Pravidla soutěže – účast v soutěži

5.1.

Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel za předpokladu, že:
1)

splňuje podmínky v čl. 3 těchto pravidel;

2)

v soutěžním období zakoupí v rámci jednoho nákupu jakýkoliv soutěžní výrobek (dále
též „soutěžní nákup“);

3)

uschová si účetní doklad/daňový doklad, který obdrží od prodejce v rámci soutěžního
nákupu (dále též „soutěžní doklad“);

4)

5.2.

neodstoupí od kupní smlouvy uzavřené v souvislosti se soutěžním nákupem. Pro
vyloučení pochybností se stanoví, že odstoupením od kupní smlouvy za soutěžní
nákup pozbývá spotřebitel právo zúčastnit se této soutěže.

Do soutěže se spotřebitel může v soutěžním období zapojit vyplněním registračního formuláře
na internetových stránkách https://forms.gle/pURKCFjG3wRAbEub7, kde uvede následující
údaje:
1)

jméno a příjmení;

2)

platnou e-mailovou adresu;

5.3.

Vyplněním údajů uvedených v odst. 5.2. těchto pravidel v registračním formuláři na
internetových stránkách https://forms.gle/pURKCFjG3wRAbEub7 spotřebitel potvrzuje, že byl
informován o zpracování osobních údajů dle čl. 10 těchto pravidel.

5.4.

Okamžikem
řádného
vyplnění
registračního
formuláře
na
stránkách
https://forms.gle/pURKCFjG3wRAbEub7 dochází k registraci spotřebitele do této soutěže a
spotřebitel se stává soutěžícím (dále též „soutěžní registrace“). Soutěžící obdrží e-mail
s potvrzením platné registrace do této soutěže, a to na e-mailovou adresu, která byla
soutěžícím
zadána
do
registračního
formuláře
na
stránkách
https://forms.gle/pURKCFjG3wRAbEub7.

5.5.

Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale pouze jedenkrát s každým soutěžním
nákupem.

5.6.

Soutěžící může v celém soutěžním období vyhrát v soutěži maximálně jednu výherní cenu dle
čl. 6 těchto pravidel.

5.7.

Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří řádně splní stanovené podmínky
soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou pořadatelem ze soutěže vyloučeni bez
nároků na výhru.
Čl. 6.
Výhry v soutěži

6.1.

Výherní ceny:
1)

6 balení vitamínů DOLOGRAN

2)

6 balení vitamínů DOLOGRAN

3)

6 balení vitamínů DOLOGRAN

Čl. 7.
Způsob zvolení výherců
7.1.

Losování výherců výher v soutěži proběhne do 5-ti dnů od skončení soutěže.

7.2.

Losování výherců bude prováděno automatickým náhodným výběrem ze všech soutěžících.
Čl. 8.
Oznámení výher a předání výherních cen

8.1.

Výhra v soutěži bude výhercům z řad soutěžících oznámena prostřednictvím e-mailové adresy,
která byla zadána při soutěžní registraci.

8.2.

Pořadatel bude výherce kontaktovat s oznámením výhry nejpozději do 5-ti dnů od losování.

8.3.

Pro uplatnění nároku na výhru je výherce povinen předložit scan/fotografii soutěžního
dokladu prokazující učinění soutěžního nákupu v rámci soutěžního období pořadateli, a to ve
lhůtě 3 dnů od oznámení výhry. Pořadatel má právo vyžádat si od soutěžících originál
soutěžních dokladů. Po ověření nároku soutěžícího na výhru v soutěži bude výherci odeslána
výherní cena na korespondenční adresu v České republice, kterou výherce sdělí pořadateli, a
to na základě e-mailové výzvy. Výherní ceny budou odesílány prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb.
Čl. 9.
Všeobecné podmínky

9.1.

Výherní cenu nelze směnit za peníze nebo požadovat vydání jiné výherní ceny, než jaká je
pořadatelem soutěže stanovena.

9.2.

Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly, a zavazuje se je
dodržovat.
Čl. 10.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

10.1. Registrací do soutěže dle čl. 5. těchto pravidel uděluje soutěžící pořadateli, provozovateli
služby, jakožto společným správcům osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a v případě výhry i
doručovací adresa, které správci v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, a to za účelem
zajištění organizace a vyhodnocení soutěže včetně doručení výher, přičemž tento účel
zahrnuje zejména následující operace zpracování:
1)

záznamu obsahu textových polí registračního formuláře, včetně data a času přijetí
webových registrací;

2)

zasílání informačních e-mailů/SMS zpráv týkajících se této soutěže;

3)

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

4)

osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt, zejména za účelem ověření
splnění podmínek soutěže, informací o výhře, jejím předáním a další související
komunikace ve vztahu k této soutěži.

10.2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány zpracovatelem
osobních údajů – pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek,
bez jehož splnění se soutěžící nemůže soutěže účastnit.
10.3. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 90 dní po jejím skončení za
účelem kontroly splnění podmínek soutěže a doručení výher. 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 4 let od skončení soutěže, neukládá-li
zákon delší dobu.
10.4. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „GDPR“).
10.5. Soutěžící má jako subjekt zpracování osobních údajů následující práva:

1)

přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

2)

opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

3)

výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR

4)

omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

5)

přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

6)

vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR

10.6. Soutěžící má také právo 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
10.7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů odvolat. V případě odvolání souhlasu však není jeho další účast včetně nároku
na výhru v této soutěži možná.
10.8. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek vyloučení
soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím
předáním soutěžícímu.
10.9. Pro odvolání souhlasu či jiného uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě
jakéhokoli dotazu se může účastník obrátit emailem zaslaným na adresu: farmexkancelar@seznam.cz
Ve Vrchlabí dne 26. 10. 2021

