PRAVIDLA SOUTĚŽE
!
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže
„Vyhraj super ponožky!“
(dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.
Statut může být pozměněn formou písemných dodatků,
změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu zadavatele a organizátora.

1. Zadavatel a organizátor soutěže
Zadavatelem soutěže je společnost Bel Sýry Česko a.s.
Se sídlem: Pražská 218, 675 26, 675 26, Želetava
IČ: 60714603 DIČ: CZ60714603
zapsaná v obchodním rejstříku - Krajského soudu v Brně, oddíl B 1375, Vložka 84543
(dále jen „zadavatel“).
Organizátorem soutěže je společnost Noe’s, s.r.o.
se sídlem: Bezručova 160/13, Zeleneč v Čechách, 250 91 Praha - Východ
zapsaná v rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 62133
IČO: 25697749 DIČ: CZ25697749
(dále jen „organizátor“).

2. Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat na všech provozovnách ALBERT na území České republiky, v době od 9. 1. 2019 do 5. 2. 2019.
Soutěž bude probíhat celkem 28 (dvacet osm) soutěžních dní.
Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže
(dále jen „soutěžní období“).

3. Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky s následující výjimkou:
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti organizátora,
zadavatele, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce
jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na výrobky značek Mini Babybel, Veselá kráva a Sýr a Křup
(specifikované v seznamu soutěžních výrobků níže),
zakoupené v prodejně ALBERT na území České republiky
(dále jen „soutěžní výrobky“).
Seznam soutěžních výrobků:
a) celé portfolio produktů Veselá kráva - 120 g nebo 240 g,
b) family pack Sýr & Křup, Sýr & Křup s pizza příchutí, Sýr & Křup s celozrnnými tyčinkami - 140 g,
single pack Sýr & Křup, Sýr & Křup s pizza příchutí, Sýr & Křup s celozrnnými tyčinkami 35g,
c) Mini Babybel Original 60 g, Mini Babybel Light 60 g a Mini Babybel Original 100 g, Mini Babybel cheese and crackers 40 g, Mini
Babybel BIO 80 g.

výrobek

hmotnost

EAN / kus

Veselá kráva lahodná

120g

3073781090215

Veselá kráva Štíhlá a ve formě

120g

3073781090963

Veselá kráva se šunkou

120g

3073781090901

Veselá kráva s čedarem

120g

3073781091366

Veselá kráva s pažitkou

120g

3073781090888

Veselá kráva s nivou

120g

3073781090949

Veselá kráva s ementálem

120g

3073781090925

Veselá kráva lahodná

240 g

3073781090239

Veselá kráva šunka 16D XL 240g

240 g

3073781091458

Sýr & Křup přírodní

35 g

3073780821155

Sýr & Křup pizza

35 g

3073781076417

Sýr & Křup celozrnný

35 g

3073781093193

Syr a krup rodinne baleni

4x35g

3073780810661

Syr a krup rodinne balení pizza

4x35g

3073781076196

Syr a krup rodinne balení celozrnný

4x35g

3073781102598

Mini Babybel přírodní

60 g

3073781084399

Mini Babybel přírodní light

60 g

3073781062496

Mini Babybel bio

80 g

3073781102727

Mini Babybel přírodní

100 g

3073781073164

Mini Babybel cheese and crackers

40 g

3073781086416

Vesela krava

Syr a krup

MBB

5. Pravidla soutěže – účast v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v období trvání soutěže (od 9. 1. 2019 do 5. 2. 2019)
v prodejně ALBERT na území České republiky zakoupí jakékoliv soutěžní výrobky minimální hodnotě 79 Kč
a uschová si účtenku z nákupu
(dále jen „soutěžní nákup“).
Do soutěže se spotřebitel zapojí tak, že na www.babybel.cz vyplní číslo účtenky ze soutěžního nákupu do příslušného
pole a odešle vyplněný soutěžní formuláře se souhlasem registrace v soutěži.
Pro úspěšnou registraci je nutné doložit splnění podmínky soutěžního nákupu uvedením čísla účtenky
a vyplnit řádně a pravdivě veškeré údaje v soutěžním formuláři (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo).
Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat splnění podmínky a požadovat předložení jednoznačně identifikovatelné účtenky
vydané registrační pokladnou, obsahující údaje o soutěžním nákupu, údaje o prodávajícím, čas a datum nákupu
odpovídající soutěžní registraci (uvedené v soutěžním formuláři).
Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, jedenkrát s každým soutěžním nákupem.
Soutěžící je povinen uschovat si originály účtenek ze všech soutěžních nákupů.
Soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně 2 (dvě) výhry PONOŽKY.

Organizátor je oprávněn po výherci (soutěžícím) požadovat předložení originálu účtenky

ke každé soutěžní registraci (je oprávněn požadovat předložení všech originálů soutěžních účtenek)
v případě, že se výherce (soutěžící) v soutěži registroval opakovaně.
Pokud výherce (soutěžící) z jakéhokoli důvodu na výzvu organizátora účtenku nedoloží,
může organizátor rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady.
Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže.
Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároků na výhru.
Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

6. Výhry v soutěži
DENNÍMI VÝHRAMI v soutěži jsou „PONOŽKY BABYBEL“.
V soutěži je celkem 1400 (jedentisíctyřista) denních výher.
Každý den bude losováno 50 výherců vždy jednoho páru PONOŽEK BABYBEL.
Určení výherců proběhne vždy následující den po dni soutěžním.

HLAVNÍ VÝHROU v soutěži je „RODINNÝ POBYTU V KRKONOŠÍCH v hodnotě 30 000 Kč s DPH“.
Termín a délku pobytu si může výherce zvolit sám dle aktuálního ceníku a nabídky termínů na http://www.chalupyroubal.cz/
v maximální celkové hodnotě nepřevyšující hodnotu voucheru. Pokud si výherce zvolí pobyt v hodnotě nižší, než je hodnota
voucheru, nemá nárok na vyplacení takového rozdílu. V případě, kdy bude hodnota pobytu vyšší, je povinen uhradit rozdíl na
vlastní náklady.
V soutěži je celkem 1 (jedna) hlavní výhra.
Určení výherce proběhne následující den po skončení celé soutěže, tedy 6. 2. 2019.

7. Určení výherců
V den losování v 10:00 hodin stanoví elektronický losovač 50 výherců denní výhry tak,
že náhodně vybere 50 výherců ze všech řádně zaregistrovaných soutěžících z předchozího soutěžního dne.
Dne 6. 2. 2019, bude v 10:00 hodin stanoven elektronickým losovačem 1 výherce hlavní výhry tak,
že náhodně vybere 1 výherce ze všech řádně zaregistrovaných soutěžících v celém období soutěže.

8. Oznámení a čerpání výher
Pro oznámení výher bude použita e-mailová adresa ze soutěžní registrace (e-mail uvedený v registračním formuláři).
Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 5 pracovních dnů po vylosování.
Po ověření splnění podmínek budou výhry odeslány prostřednictví České pošty po skončení soutěže, nejpozději do 28. 2. 2019.
Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.
Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži a na požádání Organizátora předložit originál
soutěžní účtenky prokazující soutěžní nákup, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení výhry.
Za splnění lhůty se považuje i situace, kdy výherce kopii účtenky zašle elektronicky
a následně do 2 pracovních dnů po oznámení výhry zašle originál poštou na adresu sídla organizátora (pokud je k tomu v e-mailu
vyzván).

V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na e-mail organizátora s oznámením výhry,
nebo nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra propadne ve prospěch zadavatele soutěže.
Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace.
V takovém případě výhra nebude udělena a propadne ve prospěch zadavatele soutěže.
Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů,
zejména o udělení či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže.
Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat,
ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.

9. Práva a povinnosti zadavatele soutěže
Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být
výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže
vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Zadavatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.
Zadavatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů.
Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže
a uveřejněna na internetové adrese www.babybel.cz

10.Všeobecné podmínky
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu trvání soutěže.
Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
Zadavatel soutěže a organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící:
a)

uděluje zadavateli v souladu s příslušnými právními předpisy souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které zadavateli v souvislosti se svou
účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další
úkony spojené s realizací soutěže, a to po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly
dodržení pravidel, předání a realizace výher; osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace
soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let;
dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích
prostředcích a na webové stránce zadavatele po dobu nejvýše 1 roku.
Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených zadavatelem, a to způsobem obvyklým
pro zajišťování soutěží, konkrétně ze strany organizátora, doručovatelských společností, dodavatelů IT služeb a účetních,
daňových a právních poradci.
Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí,
že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním
údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování,
výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.
Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu,

včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má
pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto
správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu recepce@noes.cz
Na tomto e-mailu může soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.;
b) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
Odesláním údajů z účtenky do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce,
které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

Dne 9. 1. 2019 v Praze

