Pravidla spotřebitelské propagační soutěže „AXE MARTIN GARRIX“

1. Objednavatel soutěže
1.1. Objednavatelem spotřebitelské propagační soutěže „AXE MARTIN GARRIX“ (dále jen „soutěž“) je
společnost Unilever ČR, spol. s r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 18 627 781, zapsaná v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka (dále jen „Objednavatel“).

2. Pořadatel soutěže
2.1. Pořadatelem soutěže je společnost AnimaGraf, s.r.o. se sídlem Dlhá 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 718 025,
zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Nitře, oddíl Sro, vložka č. 19166/N (dále jen „Pořadatel“).

3. Termín a místo konání soutěže
3.1. Soutěž probíhá v období od 4. března 2019, 00:00 hod. do 28. dubna 2019, 23:59 hod. (dále jen „doba
konání soutěže“) v libovolné síti / prodejně / na obchodním místě na území České republiky (dále jen „místo
konání soutěže“), kde je možné koupit výrobky uvedené v bodě 3.2.
3.2. Soutěž se vztahuje pouze na výrobky Objednavatele uvedené na trh pod obchodní značkou AXE.

4. Účastníci soutěže
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České
republiky, která nejpozději v den zahájení soutěže dovršila 18 let (dále jen „účastník“).
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Objednavatele soutěže, Pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké
ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem
Objednavatele, Pořadatele nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak nebude výhra předána v
případě, že Pořadatel zjistí spáchání podvodného nebo nekalého konání ze strany některého z účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, nebo bude mít oprávněné podezření o jeho
spáchání.

5. Princip a podmínky soutěže
5.1. Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže splní současně všechny následující podmínky
účasti v soutěži:
a) Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem 2 jakýchkoli výrobků značky AXE (dále jen „soutěžní
nákup“).

b) Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek zaregistruje svůj soutěžní nákup
prostřednictvím registračního formuláře umístěného na www.axe.cz vyplněním všech požadovaných
informací: jméno, příjmení, adresa, e-mail, číslo nákupní účtenky (dále jen „soutěžní registrace“).

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní registrace obsahující všechny požadované informace a doručené
v průběhu doby konání soutěže od 4. března 2019 od 00:00 hod., do 28. dubna 2019 23:59 hod.
c) Účastník soutěže si pečlivě uschová daňový doklad za daný soutěžní nákup za účelem odeslání soutěžní
registrace, prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a vydání výhry; pokud se zúčastní soutěže opakovaně,
uschová si všechny daňové doklady, na jejichž základě se soutěže zúčastnil.
5.2. Účastník soutěže se může soutěže zúčastnit na základě jednoho soutěžního nákupu splňujícího podmínky
soutěže v bodě 5.1 jen 1krát, tj. daňový doklad lze vždy použít pouze pro zaslání 1 soutěžní registrace.
5.3. Účastník soutěže se může soutěže zúčastnit opakovaně vždy s uskutečněním nového soutěžního nákupu. V
případě, že účastník odešle více soutěžních registrací, bude muset v případě výhry doložit tolik platných
daňových dokladů, kolik soutěžních registrací zaslal.

6. Výhry v soutěži a losování
6.1. Pořadatel vložil do každého soutěžního kola soutěže výhry:
- 1x 2 vstupenky na koncert Martin Garrix
- 2x reproduktor
- 3x sluchátka
- 6x solární Powerbank
- 8x batoh
6.2. Losování výherců se uskuteční během doby konání soutěže 4x, a to v termínech 18. března 2019, 1. dubna
2019, 15. dubna 2019 a 29. dubna 2019 (dále jen „termín losování“)., a to náhodným elektronickým losováním
prostřednictvím systému pořadatele následovně:
-

18. března 2019 – losování ze všech obdržených soutěžních registrací v termínu od 4. března 2019,
00:00 hod. do 17. března 2019, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.
1. dubna 2019 – losování ze všech obdržených soutěžních registrací v termínu od 18. března 2019,
00:00 hod. do 31. března 2019, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.
15. dubna 2019 – losování ze všech obdržených soutěžních registrací v termínu od 1. dubna 2019,
00:00 hod. do 14. dubna 2019, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.
29. dubna 2019 – losování ze všech obdržených soutěžních registrací v termínu od 15. dubna 2019,
00:00 hod. do 28. dubna 2019, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.

6.3. V každém termínu losování se budou losovat výherci všech uvedených výher. Celkově bude vylosovaných
80 výherců.
6.4. Seznam všech výherců bude zveřejněn na internetové stránce www.axe.cz do 5 pracovních dní od
uskutečnění losování. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne losování.
6.5. O výhře bude výherce informován Pořadatelem prostřednictvím správy na e-mailovou adresu, kterou
soutěžící uvedl v registračním formuláři při soutěžní registraci. Výherce bude vyzván k zaslání svých osobních
údajů potřebných k předání výhry v rozsahu jména, příjmení, adresy a telefonního čísla na e-mailovou adresu
sutaz@animagraf.sk ve lhůtě 4 kalendářních dní ode dne oznámení o výhře.
6.6. Pokud některý z výherců nebude reagovat na oznámení ve lhůtě 4 kalendářních dní od uskutečnění
losování, výherce odmítne přijetí výhry, vzdá se výhry, bude ze soutěže vyloučen nebo mu nebude přiznán
nárok na výhru v souladu s těmito pravidly, výherce ztrácí nárok na výhru. V takovém případě výhra propadá ve
prospěch Objednavatele soutěže. Za odmítnutí přijetí výhry výhercem se považuje také odmítnutí sdělení
kontaktních údajů výherce potřebných pro předání výhry.

6.7. Výhry budou odeslány kurýrní službou. Výhry budou doručovány pouze na území ČR. Výhry nepřevzaté
výhercem propadají ve prospěch Objednavatele. Výherce nemá v takovém případě vůči Objednavateli žádný
nárok na jakoukoli náhradu či kompenzaci ceny.
6.8. Nepeněžitá výhra v hodnotě přesahující 8 960 CZK[ll1] podléhá daňovým povinnostem. Výherce je povinen
si vypořádat daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů. Pořadatel, jako organizátor soutěže, má povinnost ve smyslu § 8 odst. 10 cit. zákona oznámit výherci
hodnotu výhry nebo ceny (s DPH), kterou je pořizovací cena nebo vlastní náklady organizátora nebo
poskytovatele výhry.

7. Zpracování osobních údajů
7.1. Zaregistrováním se na internetové stránce www.axe.cz účastník akce prohlašuje, že má více než 16 let.
7.2. Účastník akce svou účastí v akci bere na vědomí, že pro účely organizace akce je nezbytné zpracování jeho
osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.
7.3. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas účastníka akce s účastí v akci a jejími pravidly
projevený při vstupu do akce odesláním registračního formuláře při registraci přes web.
7.4. Účastník akce má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu objednavatele nebo na
e-mailovou adresu infolinka@unilever.com. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné
okamžikem jeho doručení objednavateli a má za následek vyloučení účastníka akce z akce a ztrátu nároku na
vrácení finanční částky uhrazené za výrobek, pokud se tak stane ještě před jejím vrácením. Odvolání souhlasu
nemá vliv na zpracování osobních údajů, jejichž zpracování se uskutečnilo před odvoláním souhlasu.
7.5. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeny v elektronické formě.
7.6. Více informací o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu „Unilever
zásady o zpracování osobních údajů“, který je umístěn na stránkách www.unilever.cz v patě stránky.
7.7. Správcem osobních údajů je objednavatel soutěže, společnost Unilever ČR, spol. s r. o., se sídlem Voctářova
2497/18, 180 00 Praha 8, IČO: 18 627 781, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 2196. Správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele, společnost AnimaGraf, s. r. o., se
sídlem Dlhá 50, 949 01 Nitra, IČO:36 718 025, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře, oddíl
Sro, vložka č. 19166/N. Zpracovatel zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v
platném znění (dále jen „zákon“), a evropským nařízením (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen „GDPR“).
7.8. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace akce, registrace účastníků akce, vyhodnocení a
informování o nároku na vrácení finanční částky a vrácení finanční částky uhrazené za výrobek, přičemž tento
účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:
- uložení osobních údajů při registraci do akce;
- zasílání informačních e-mailů týkajících se organizace a vedení akce a dalších informačních e-mailů
pro účastníky akce;
- zpracovávání osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení nároku na výhru podle pravidel akce;
- kontakt za účelem ověření splnění podmínek akce účastníkem akce, informace o
akceptaci/neakceptaci nároku na výhru a další související komunikace

- zasílání výher vylosovanm výhercům
7.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a 60 dní po jejím skončení za účelem kontroly
splnění podmínek akce a vrácení uhrazené finanční částky. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány
jen v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánů státní správy a pro
případ prokázání, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce, nejdéle po dobu 3 let
od skončení akce, pokud právní předpisy neurčují jinak.
7.10. Účastník akce má jako subjekt údajů práva podle § 11, § 12 a § 21 zákona a čl. 12 až 23 GDPR, a to
zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení
zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů, rovněž má právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, včetně profilování. Účastník akce má právo nebýt předmětem rozhodnutí
založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
7.11. Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoliv požadavku
se může účastník akce obrátit na správce zasláním e-mailu na adresu: infolinka@unilever.com
7.12. Soutěžící má právo obrátit se s podnětem i na kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
České republiky na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
7.13. Žádný z poskytnutých osobních údajů není předmětem přesunu do zemí mimo EU.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pořadatel si po dohodě s Objednavatelem vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce
podle vlastního uvážení.
8.2. Pořadatel si po dohodě s Objednavatelem vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, pozastavit či zrušit. Každou
změnu nebo úpravu tohoto statutu a úplných pravidel se Pořadatel zavazuje zveřejnit stejným způsobem,
jakým byla akce vyhlášena. V případě rozporu mezi těmito pravidly a textem pravidel uvedených v
propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených spotřebitelům platí znění pravidel zveřejněných na
internetové stránce www.axe.cz.
8.3. Oficiální pravidla akce jsou po celou dobu trvání akce na webové stránce www.axe.cz nebo na vyžádání u
pořadatele nebo objednavatele soutěže.
8.4. Objednavatel ani Pořadatel neodpovídají za přenos dat elektronickými prostředky.
8.5. Účastníci akce nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany Objednavatele nebo Pořadatele, které jim
vzniknou v souvislosti s jejich účastí v akci.
8.6. Účastí v této akci projevuje účastník akce souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je dodržovat.

V Nitře dne 18.2.2019

