Úplná pravidla spotřebitelské akce
„Letní soutěž“

I.

Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Letní soutěž“ (dále jen
„Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC, s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2523, 760
01 Zlín, PSČ 760 01, IČ: 60323418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl C, vložka 38954 (dále jen „Organizátor“).
II.

Termín akce

1. Akce probíhá v období od 15.6.2020 do 31.8.2020 včetně nebo do odvolání (dále jen „Doba
konání akce“).
2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII. odstavec 2 těchto pravidel.

III.

Účast v Akci

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která se zaregistruje prostřednictvím formuláře
na webové stránce soutěže www.obchodnidumzlin.cz/letni-soutez a potvrdí svou účast v Akci
prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy. Při zaslání více registrací do soutěže jedním soutěžícím
je do soutěže zařazena pouze poslední doručená registrace. Rozhodujícím identifikátorem pro
určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je e-mailová adresa. Odesláním registračního
formuláře potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly.
2. Podmínkou účasti v Akci je přihlášení a řádné vyplnění údajů v rozsahu:
jméno
příjmení
e-mailová adresa
telefonní číslo

IV.

Průběh Akce a výhry

1. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku, se zařazuje se do
Akce.
2. Výherci budou určeni dle stanoveného algoritmu n/29, kde „n“ představuje množství všech
účastníků, kteří splnili podmínky v době konání akce. Pokud se tedy Akce zúčastní např. 1 450
účastníků, potom se výhercem stane účastník v pořadí 50., dále 100. atd.

3. Výhrou se rozumí:
• 1. Resort Valachy: Wellness pobyt ve Spa hotelu Lanterna na 2 noci pro dvě osoby v pokoji
Standard
• 2.-3. Masáž Pro zdraví (50 minut) v Obchodním domě Zlín pro jednu osobu
• 4. Snídaně pro dva v Bistrotéce Valachy (menu Valachy set nebo káva/čaj, nealko nápoj a
pokrm dle výběru)
• 5. Lahev rumu z partnerské prodejny IQOS Obchodního domu Zlín
• 6.-10. Náramek z chirurgické oceli ve Zlatnictví Obchodního domu Zlín
• 11.-15. Stylové stříhání v barber shopu Na Fešáka
• 16.-18. La Formaggeria Gran Moravia: 1 kg výseč sýra Gran Moravia
• 19.-23. Pivnice Budvarka: Pětilitrový sud Budweiser Budvar
• 24.-26. Knihkupectví Dobrovský Beta: set 3 knih - Tradinář, Dej tělu šanci, Zelenina z
ekozahrady
• 27.-28. Kosmetický balíček od DM Drogerie
4. Výhra není předmětem kupní smlouvy. Výherci nevznikají práva z vadného plnění.
5. Výhry není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji.

V.

Vyloučení z Akce

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem
nevyhoví pravidlům Akce.
2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy skupiny HP TRONIC.
3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít
podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora
je konečné, bez možnosti odvolání.

VI.

Ochrana osobních údajů

1. Podmínkou pro účast v Akci je vyslovení souhlasu s Pravidly Akce při přihlášení se na webových
stránkách Akce. Účastník se zavazuje je plně dodržovat. Podmínkou pro účast v Akci je zpracování
poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále
jen „údaje“) Organizátorem jako správcem při přihlášení se na webových stránkách Akce, a to pro
účely vyhodnocení této Akce a zasílání informačních e-mailů týkajících se Akce. Pro účel předání
případné výhry a ověření jejího výherce budou osobní údaje jméno a příjmení předány společnosti,

která výhru do soutěže vložila. Zpracovatelem osobních údajů je společnost SmartSelling, a.s..
Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovány pouze do ukončení Akce. Následně budou osobní
údaje evidovány po dobu 2 let od ukončení akce, a to pro případ kontroly či sporu či pro statistické,
technické a jiné vyhodnocení. Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány.
2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních
údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat
odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich
opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. Žádost o vymazaní osobních údajů a žádost o
omezení zpracování, které jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení Akce, zasílání informačních
e-mailů týkajících se Akce a zasílání případných výher před vyhlášením výsledků Akce má za
následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem,
jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s
podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez
udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce
oznámením na webu Akce.
3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP TRONIC, s.r.o., náměstí
Práce 2523, 760 01 Zlín, PSČ 760 01 nebo e-mailem na adresu: marketing@obchodnidum.cz.
4. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě
na adrese Organizátora.

5. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 15.6.2020

