Pravidla soutěže Vyhraj iPhone
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:
Vyhraj iPhone
Místo konání soutěže:
Soutěž probíhá prostřednictvím sms zasílaných na telefonní číslo 9002 003. Úplná pravidla
soutěže jsou uveřejněna na webové stránce www.maggi.cz (dále jen „místo konání
soutěže“).
Organizátor a zpracovatel soutěže:
GREP design s.r.o., se sídlem v Brně, PSČ: 602 00, Cyrilská 508/7, IČ: 27684482, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51888
Objednavatel:
Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457
99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
10481 (dále jen „Nestlé“).
Trvání soutěže:
Soutěž trvá od 20. 2. 2017, 00:01 hod. do 31. 3. 2017, 23:59 hod.
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let, osoby mladší 18 let
musí mít písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s doručovací adresou na území
České republiky. Odesláním soutěžní sms se tato osoba zapojí do soutěže (dále jen
„soutěžící“). Soutěžící se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití webových stránek
uvedená na www.maggi.cz. Soutěžící svojí účastí v soutěži uděluje souhlas se zpracováním
osobních údajů.
Pravidla soutěže:
Soutěžící se platně účastní soutěže, pokud si během doby trvání soutěže v obchodech na
území České republiky nebo prostřednictvím e-shopu koupí 3 libovolné MAGGI výrobky,
zašle soutěžní sms ve tvaru MAGGImezeraDEN NÁKUPUmezeraMĚSÍC NÁKUPU na číslo
9002 003 a uchová účtenku nebo fakturu z nákupu obsahující platné datum, názvy a
ceny nakoupených položek. V případě, že účtenka nebo faktura tyto povinné informace
neobsahuje, soutěžící je ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru. V případě výhry bude
potřebné doložit všechny účtenky, se kterými soutěžící vstoupil do soutěže.

Soutěžící se účastní soutěže v den odeslání sms v platném tvaru, bez ohledu na den nákupu
produktů.
Příklad sms: V případě, že byl nákup pořízen 2.3.2017 pošle soutěžící sms ve tvaru: MAGGI
02 03 (bez ohledu na datum odeslání sms).
Cena zaslání soutěžní sms je 3 Kč včetně DPH. Pro účast v soutěži musí mít soutěžící na
svém mobilním telefonu aktivovanou službu Premium SMS. Více informací na
www.platmobilem.cz.
Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník akce dobrovolně svůj výslovný
souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli.
Výhercem výhry se stává každý, kdo splní následující podmínky:
1. Nakoupí v době trvání soutěže 3 libovolné MAGGI výrobky a uchová účtenku nebo
fakturu z nákupu obsahující platné datum, názvy a ceny nakoupených položek.
2. Zašle soutěžní sms ve tvaru MAGGImezeraDEN NÁKUPUmezeraMĚSÍC NÁKUPU na
číslo 9002 003. Soutěžící může odeslat pouze 1 soutěžní sms na nákup 3 MAGGI
výrobků. Každá další soutěžní sms je vázána na nákup nových 3 produktů.
3. Zaslaná soutěžní sms v platném tvaru bude odeslána v nejbližším čase, který
uplynul od začátku šťastné chvilky stanovené pro konkrétní den.
4. Obdrží informaci o výhře prostřednictvím sms do 48 hodin od odeslání soutěžní sms
ve tvaru: “Je to tady, vyhravas iPhone SE! Staci zaslat uctenky z nakupu a sve
kontaktni udaje (JMENO, PRIJMENi, ADRESA PRO DORUCENI VYHRY, E-MAIL a TEL.
CISLO) na adresu: GREP design, s.r.o., Cyrilska 7, 602 00 Brno. SMS s vyhernim
datem 0X 0X jsi poslal(-a) X-krat, priloz proto uctenky za nakup X vyrobku
MAGGI s timto datem. Informace zasli doporucene nejpozdeji do 1 tydne od
prijeti teto SMS. Vice info na www.maggi.cz. Srdecne gratuluje tvuj MAGGI tym”.
5. Zašle, do 1 týdne od obdržení informace o výhře, poštou doporučenou zásilku na
adresu organizátora s platnou účtenkou z nákupu 3 MAGGI výrobků. Zásilka dále
musí obsahovat: jméno, příjmení, úplnou adresa pro doručení výhry, e-mail, tel.
číslo. V případě výhry bude potřebné doložit všechny účtenky k sms zaslaným se
stejným datem.
Šťastná chvilka:
Každý den v průběhu trvání soutěže proběhne jedna šťastná chvilka. Seznam všech
šťastných chvilek je předem daný. Seznam bude sestaven z náhodně vygenerovaných časů
každého dne (00:01–23:59).
Výhercem se stává ten uživatel, který odešle soutěžní sms v platném tvaru v nejbližším
čase, který uplynul od začátku šťastné chvilky.

Výhry a vyhlášení vítězů:
Výhrou je iPhone 5SE (dále jen výhra). Každý soutěžící může vyhrát pouze 1 výhru na 1
telefonní číslo, se kterým soutěží. Celkem je v soutěži maximálně 40 výher. V případě, že
bude do systému v průběhu soutěže doručeno méně platných vstupů nebo soutěžící nesplní
pravidla soutěže, nárok na výhru propadá. Výherce nemá možnost výběru barevného
provedení výhry.
Výhra bude odeslána na doručenou adresu výherců nejpozději do jednoho kalendářního
měsíce od ukončení soutěže. Pokud výherce svoji adresu nedodá ve stanoveném termínu
nebo ji dodá nekompletní, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru.
Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky.
Soutěž končí 31. 3. 2017 ve 23:59 hod. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím
sms do 48 hodin od odeslání soutěžní sms.
Organizátor vyhlašuje, že v průběhu trvání spotřebitelské soutěže Vyhraj iPhone poskytne 1
výhru denně. Během 40 dnů trvání soutěže bude maximálně rozdáno 40 výher. Pořadatel
soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na
jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku
jeho předání doručovateli zásilky.
Záruku na výhru poskytuje společnost Apple, platí 1 rok od aktivace zařízení a výherce ji
může uplatnit v autorizovaných servisech Apple. Více informací o reklamaci najdete na
https://locate.apple.com/cz/cs/.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Soutěžící vyplněním a odesláním soutěžního formuláře souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich
zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Modřany, Mezi
vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 a společnosti GREP design s.r.o., se
sídlem v Brně, PSČ: 602 00, Cyrilská 508/7, IČ: 27684482, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51888 (dále jen „společnost“), jakožto
správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. 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, adresa, e-mail, mobilní telefon.
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. Osobní údaje účastník zašle na adresu organizátora prostřednictvím e-mailu
nebo fyzickým zasláním poštou. 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. Pokud správce účastníkovi
nevyhoví, může se účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, na ten 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:
soutez@maggi.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 www.maggi.cz. na odkazu Pravidla
soutěže.
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 ohledně průběhu soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky
prostřednictvím e-mailové adresy: soutez@maggi.cz v průběhu soutěže 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 jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že daná osoba se i přes výše
uvedené stala výhercem, např. pokud zašle za jednu soutěžní účtenku více než jednu sms ,
nemá nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zaslání více sms k jedné soutěžní
účtence).
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování odporuje
pravidlům webové stránky.

Nesplní-li výherce stanovené podmínky, či bude jednat v rozporu s pravidly, ztrácí nárok na
výhru. V takových případech bude výhra postoupena dalšímu účastníkovi v pořadí, který
bude nejblíže šťastné chvilce.
Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení sms do sms centra, uvedení nesprávných či
nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či
technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v
souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních
operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány
pouze sms zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). Sms
zaslané přes jakékoli internetové sms brány, sms zprávy z pevných telefonních linek či jiná
aplikační rozhraní nebudou přijímány. Sms nesplňující podmínky formátu uvedené pro
každý jednotlivý případy těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s
pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
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.
Účastníci soutěže mohou v případě potřeby využít infolinku společnosti Nestlé 800 135 135,
která je v provozu v pracovních dnech 8.00–11.30 a 13.00–16.00 nebo e-mailovou adresu
soutez@maggi.cz.
V Praze dne 15. 2. 2017

