Pravidla soutěže
Namíchej si svůj osobnostní mix!
pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Pořadatel soutěže:
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481.
Název soutěže:
Namíchej si svůj osobnostní mix!
Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek www.jojo.cz (pro účastníky s doručovací adresou
na území České republiky), resp. www.jojo.sk (pro účastníky s doručovací adresou na území Slovenské
republiky).
Organizátor soutěže pro Českou republiku i Slovenskou republiku:
Pedro Rozenkraft s.r.o., Praha 7 - Holešovice, U Výstaviště 1287/19, PSČ 17000, IČ: 24669598, spisová
značka C 164827 vedená u Městského soudu v Praze.
Trvání soutěže:
Soutěž trvá od 15. března 2017 od 00:01 hodin do 11. dubna 2017 do 23:59 hodin. Soutěž probíhá ve
čtyřech soutěžních kolech, určených takto:
Pořadí soutěžního kola

Začátek soutěžního kola

Konec soutěžního kola

1.

15. 3. 2017, 00:01 hod.

21. 3. 2017, 23:59 hod.

2.

22. 3. 2017, 00:01 hod.

28. 3. 2017, 23:59 hod.

3.

29. 3. 2017, 00:01 hod.

4. 4. 2017, 23:59 hod.

4.

5. 4. 2017, 00:01 hod.

11. 4. 2017, 23:59 hod.

Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo
Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Pokud se soutěžící
do soutěže registruje přes svůj Facebook profil, zavazuje se dodržovat veškerá pravidla použití sítě
FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se
zpracováním osobních údajů v rozsahu dále specifikovaném.
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Soutěže se mohou soutěžící zúčastnit prostřednictvím webové stránky www.jojo.cz, resp.
www.jojo.sk. Do akce se uživatel zapojí takto:
▪

registruje se do soutěže prostřednictvím svého Facebook profilu, nebo e-mailu;

▪

vybere si čtyři slova z nabídky, na základě čehož mu bude vygenerován mix bonbónů;

▪

vybere si z nabídky vzor na potisk dárkového balíčku, ve kterém v případě výhry obdrží svůj
mix bonbónů;

▪

pojmenuje si svůj mix názvem v maximální délce 20 znaků.

Pravidla pro účast a pojmenování mixu
Z jednoho Facebook profilu anebo e-mailu lze provést jen jeden výběr mixu v každém
soutěžním kole. Ze soutěže jsou zásadně vyloučena jakákoliv pojmenování mixu, která jsou
dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonná, nemravná, neslušná či porušující práva
třetích stran, resp. poškozující jejich dobrou pověst. Organizátor je kdykoliv oprávněn
kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky porušující
tato pravidla, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového
rozhodnutí.
Výhry, oznámení výherců a předání výher
Po ukončení každého soutěžního kola vylosuje organizátor náhodně celkem 10 soutěžících z obou
zemí dohromady, kterým vyrobí a doručí dárkové balení s osobnostním mixem bonbónů. Balíček
bude obsahovat 100 gramů bonbónů. Organizátor tedy po ukončení každého soutěžního kola
náhodně vylosuje 5 výherců z webu www.jojo.cz a 5 výherců z webu www.jojo.sk. Do losování v
určitém kole jsou zařazeny vždy jen registrace z tohoto soutěžního kola. Výhry budou rozesílány
hromadně po skončení celé soutěže a to nejpozději do 31 dnů od ukončení. Výherci budou vyhlášeni
na stránkách www.jojo.cz, resp. www.jojo.sk a budou kontaktováni organizátorem. Pro přímé
oznámení výher výhercům budou užity kontakty, uvedené účastníky při registraci, zejména e-mailová
adresa, přičemž výherce bude požádán, aby neprodleně sdělil svojí poštovní adresu v České republice
anebo Slovenské republice pro zaslání výhry poštou. Poštovné hradí organizátor soutěže. Nebude-li
výherce řádně reagovat na oznámení výhry, nepřevezme-li svou výhru, anebo nebudou-li jeho
kontakty platné, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých
osobních údajů (dále též jako „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a
s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor, tj. nabízení
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění,
zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování
práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu
od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného
odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby je správce,
resp. zpracovatel, povinen neprodleně veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě
soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli/organizátorovi
soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické
databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data
jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má
právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet
na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních
údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání
učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:
info@pedrorozenkraft.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího
trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy
k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.jojo.cz a
www.jojo.sk.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat e-mailem na info@pedrorozenkraft.cz
v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později
nebudou brány v potaz.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s
právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Pořadatel neodpovídá za doručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a
za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a rovněž osoby jim
blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich
zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane
výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a
Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny
dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv
Facebooku.
Případné dotazy ohledně soutěže mohou účastníci směřovat na infolinku:
▪

pro Českou republiku: 800 135 135, která je v provozu v pracovních dnech 8-11.30 a
13-16 hodin, a dále e-mailová adresa: info@nestle.cz;

▪

pro Slovenskou republiku: 0800 135 135, která je v provozu v pracovních dnech 811.30 a 13-16 hodin, a dále e-mailová adresa: info@nestle.sk.

V Praze dne 3. 3. 2017

