ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„ROZTANČI TO SE SÝR A KŘUP!“
PRO ČESKOU REPUBLIKU
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
BEL Sýry Česko a.s., IČ 60714603, se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1375
(dále jen "pořadatel").
2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
MADE BY VACULIK s.r.o., IČ 35761814, společnost založená podle právního řádu
Slovenské republiky, se sídlem Búdková 28, 811 04 Bratislava, zapsaná v obchodním
rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, vložka 18652/B, jednající
prostřednictvím organizační složky MADE BY VACULIK, s.r.o. organizační složka,
IČ 27909603, se sídlem Praha 1, Krakovská 25, PSČ 110 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57635 (dále jen
"organizátor").
3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 1.5.2019 00:00:00 hodin do 31. 5.
2019 23:59:59 hodin včetně (dále jen "doba konání soutěže").
Doba konání soutěže je rozdělena do 4 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:
1. soutěžní kolo
2. soutěžní kolo
3. soutěžní kolo
4. soutěžní kolo

– od 1.5. 2019 00:00:00 hodin do 8.5. 2019 23:59:59 hodin
– od 9.5. 2019 00:00:00 hodin do 16.5. 2019 23:59:59 hodin
– od 17.5. 2019 00:00:00 hodin do 24.5. 2019 23:59:59 hodin
– od 25.5. 2019 00:00:00 hodin do 31. 5. 2019 23:59:59 hodin

Do soutěže je možné zapojit se pouze v době konání soutěže.
4. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY








Sýr a Křup 35 g, EAN 3073780821155
Sýr a Křup pizza 35 g, EAN 3073781076417
Sýr a křup s tyčinkami s celozrnnou moukou 35g, EAN 3073781093193
Sýr a Křup rodinné balení 4x35g, EAN 3073780810661
Sýr a Křup pizza rodinné balení 4x35g, EAN 3073781076196
Sýr a křup s tyčinkami s celozrnnou moukou rodinné balení 4x35g, EAN
3073781102598
Sýr a křup party balení 6x35g, EAN 3073781096682
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5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České
republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Soutěže se nemohou
zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim
blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Výherce soutěže, který bude mladší 18 let, bude povinen získat pro převzetí výhry
souhlas svého zákonného zástupce a tento souhlas prokázat pořadateli či
organizátorovi.
6. MECHANIKA SOUTĚŽE
Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže v rámci jednoho nákupu
zakoupí minimálně 2 ks soutěžních výrobků v libovolné kombinaci, a na soutěžní
webové stránce syrakrup.cz nebo syrakrup.sk zaregistruje doklad o provedení tohoto
nákupu.
Účastník se může do soutěže zapojit i opakovaně, a to tolikrát, kolikrát učinil v době
jejího konání soutěžní nákup.
Spotřebitel mladší 18 let se může zúčastnit soutěže pouze za podmínky získání
souhlasu svého zákonného zástupce.
Pro úspěšnou registraci dokladu je třeba řádně a pravdivě vyplnit veškeré údaje v
registračním formuláři: jméno a příjmení účastníka soutěže (účastník soutěže mladší
18 let do kolonky Jméno a příjmení vyplní též jméno a příjmení svého zákonného
zástupce), telefonní číslo, e-mail, řetězec, kde soutěžní výrobky zakoupil, a kód z
dokladu o provedení soutěžního nákupu (FIK kód, u eshopů se jedná o číslo faktury).
Současně je účastník soutěže povinen potvrdit seznámení s těmito pravidly a se
souhlasem se zpracováním osobních údajů i jejich závaznou a bezvýhradnou akceptaci.
Bez potvrzení akceptace pravidel soutěže a udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů nebude účastník zařazen do soutěže.
7. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ
Po skončení každého soutěžního kola organizátor ze všech dokladů zaregistrovaných
v době konání daného soutěžního kola vylosuje v níže uvedeném termínu výherce a
případné náhradníky, kteří získají outdoor reproduktor JBL Flip 4:
1. soutěžní kolo – od 1. 5. 2019 00:00:00 hodin do 8. 5. 2019 23:59:59 hodin, 32
výherců a 5 náhradníků
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2. soutěžní kolo – od 9. 5. 2019 00:00:00 hodin do 16. 5. 2019 23:59:59 hodin, 33
výherců a 5 náhradníků
3. soutěžní kolo – od 17. 5. 2019 00:00:00 hodin do 24. 5. 2019 23:59:59 hodin, 33
výherců a 5 náhradníků
4. soutěžní kolo – od 25. 5. 2019 00:00:00 hodin do 31. 5. 2019 23:59:59 hodin, 32
výherců a 5 náhradníků
K určení výherců a náhradníků bude použit losovací software, který náhodným
výběrem vylosuje výherce a náhradníky z databáze dokladů zaregistrovaných v daném
soutěžním kole.
Seznam výher je společný pro Českou a Slovenskou republiku, neboť tato soutěž
probíhá společně v České a Slovenské republice. Losování proběhne ze všech účastníků
z obou zemí společně.
8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
Každý výherce bude o výhře neprodleně informován prostřednictvím e-mailové adresy
uvedené v registračním formuláři.
Současně s oznámením o výhře bude výherce požádán o zaslání originálu dokladu,
který prokazuje provedení výherního soutěžního nákupu, na adresu: MADE BY
VACULIK, SOUTĚŽ SÝR A KŘUP, KRAKOVSKÁ 25, PRAHA 1, PSČ 110 00. Lhůta pro
doručení originálu dokladu je 10 dnů od doručení informace o výhře. Pokud originál
výherního dokladu nebude v uvedené lhůtě doručen na adresu organizátora soutěže,
výherce ztratí nárok na výhru a jeho výhru získá první z vylosovaných náhradníků.
Výhra bude po dohodě s výhercem doručena na jím určenou adresu, přičemž
organizátorem mohou být pořízeny fotografie a záznamy z předání výhry a tyto
přiměřeně využity pro propagaci a zpravodajství. Účastník svojí účastí v soutěži dává
svolení s tím, že organizátor je v souladu s příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku o ochraně osobnosti oprávněn bezplatně užít jméno, příjmení a město
bydliště účastníka (zejména výherce soutěže) v médiích (včetně internetu) a
propagačních a reklamních materiálech pořadatele za účelem propagace výrobků a
služeb pořadatele v souvislosti s touto soutěží, přičemž z předání výhry mohou být
pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to i po ukončení
soutěže, s čímž účastník uděluje souhlas ve smyslu příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
V případě účastníka mladšího 18 let udělí svolení dle předchozího odstavce spolu
s účastníkem též zákonný zástupce účastníka.
9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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Vstupem na internetovou adresu SYRAKRUP.CZ a potvrzením souhlasu tam uvedeného
uděluje účastník svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně bere na vědomí,
že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními
předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování ́
jeho osobních údajů.
I.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů
Účastník bere na vědomí, že pořadatel po dobu nezbytně nutnou k pořádání
této soutěže a výlučně za tímto účelem bude zpracovávat jím sdělené osobní
údaje v rozsahu uvedeném v registraci v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").
V případě udělení zvláštního souhlasu bude dále pořadatel po dobu dvou let od
začátku soutěže zpracovávat účastníkem sdělené osobní údaje v rozsahu
uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb)
pořadatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
Účastník může udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Osoby zúčastněné na zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je pořadatel. Účastník bere na vědomí, že jím sdělené
osobní údaje mohou být po dobu dvou let od začátku soutěže použity a
zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným na základě pokynů
pořadatele i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem (správcem
osobních údajů) jakožto zpracovatelů osobních údajů, zejména agentur a
partnerů zajišťujících tuto soutěž (zejména organizátor soutěže), a to způsobem
obvyklým pro zajišťování soutěží. Zpracovatelé osobních údajů poskytují
dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané
zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu
osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních
údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních
systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům
činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to
třeba k uplatnění práv pořadatele a k ochraně oprávněných zájmů pořadatele
(včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními
předpisy.

III.

Způsob zpracování osobních údajů
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Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů jsou dobrovolné;
zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich
poskytnutí není možné soutěže se účastnit. Zpracování osobních údajů bude
probíhat automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců či
pořadatele.
IV.

Práva účastníka
Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to v písemné formě na adrese sídla
pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli.
Účastník má právo požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům, které
se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování,
jakož i právo dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů na
přenositelnost osobních údajů.
Účastník má dále právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů
České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky
www.uoou.cz.
Za splnění zákonných požadavků má účastník i právo vznést námitku proti
zpracování svých údajů.

10. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE


Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů,
uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či
jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit
účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat
výhru, a to bez jakékoliv náhrady.



Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.



Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.



Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za funkčnost aplikace, doručení
zpráv či výher.



O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje pořadatel. Pořadatel si
vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak,
že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná
a úplná pravidla.
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K mimosoudnímu řešení veškerých spotřebitelských sporů vyplývajících z účasti
v soutěži, vyjma námitek a stížností vztahujících se k ochraně osobních údajů
účastníka, je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetové stránky: www.coi.cz.



Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může
využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.
Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových
prohlížečů.



Základním komunikačním prostředkem soutěže jsou internetové stránky
SYRAKRUP.CZ, na kterých budou po dobu trvání soutěže uveřejněna úplná pravidla
soutěže.
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