Soutěž „Pod letním sluncem“
Podrobná pravidla
1. Pořadatel soutěže
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 45/5, 789 01 Zábřeh , IČ 00032433 (dále jen „pořadatel“),
pořádá v období 1. 7. – 31. 7. 2020 včetně soutěž pod názvem „Pod letním sluncem“ (dále jen „soutěž“).
2. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která splní podmínky účasti
v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se
je dodržovat. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci družstva a jejich rodinní příslušníci.
3. Podmínky soutěže
Každý zákazník, který nakoupí ve vybraných prodejnách COOP minimálně za 300,- Kč a odpoví písemnou formou na soutěžní
otázku uvedenou na plakátu v prodejně nebo v letáku, se zapojuje do soutěže. Správnou odpověď na soutěžní otázku
společně s celým jménem, adresou a telefonním číslem zapíše na účtenku. Tuto účtenku mu zaměstnanec prodejny orazítkuje
a zákazník ji vloží do připraveného slosovacího boxu v prodejně.
Soutěžní otázka zní: Jak se jinak říká spaní bez přístřešku v přírodě? Možnosti odpovědi jsou: A) Spaní pod peřiňákem, B) Spaní
pod úplňkem, C) Spaní pod širákem
4. Oznámení o výhře
Bude vylosováno 16 výherců. První vylosovaný obdrží rodinný stan Coleman, druhý vylosovaný obdrží fotoaparát instax mini
LiPlay, třetí vylosovaný obdrží turistickou krosnu LUKLA 50l, čtvrtý vylosovaný obdrží piknikový set Happy Green Bilbao, pátý
vylosovaný obdrží power gril Tescoma, šestý až osmý vylosovaný obdrží kartu Benzina v hodnotě 500Kč, devátý vylosovaný
obdrží cestovní kufr, desátý vylosovaný obdrží power banku GoGen, jedenáctý a dvanáctý vylosovaný nafukovací karimatku a
třináctý až šestnáctý vylosovaný obdrží dárkovou poukázku na nákup v hodnotě 250 Kč. Vylosovaným účastníkům bude
prostřednictvím SMS nebo telefonního hovoru oznámena výhra a budou mu sděleny další informace týkající se předání výhry.
5. Předání výhry
Výhry budou doručeny na prodejnu, na které se předem domluví pořadatel soutěže s výhercem. Tam bude ve smluveném
čase předána výherci vedoucím dané prodejny. Kde to povaha věci nedovoluje, bude s výhercem telefonicky dohodnuto
předání ceny jiným způsobem. Výhry mohou být předány slavnostně a o předání může být na základě písemného souhlasu
výherce dle § 84 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry
požádán, pořízen audio a/nebo video záznam, který muže být dále publikován v médiích bez uvedení plného jména výherce a
telefonního čísla výherce. Nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele. Za rozesílání cen
odpovídá a dotazy týkající se doručení výher vyřizuje paní Marcela Kučerková, e-mail: kucerkova@jednota-zabreh.cz
6. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel 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. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel spotřebitelské soutěže si
vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou
konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.
Úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.jednota-zabreh.cz Výherní listina se jmény výherců bude rovněž
zveřejněna na internetové adrese www.jednota-zabreh.cz a v prodejnách JEDNOTY, SD Zábřeh. Za firmu JEDNOTA, SD Zábřeh
za soutěž zodpovídá paní Marcela Kučerková, kucerkova@jednota-zabreh.cz.
7. Obecná ustanovení
1. Soutěžící vložením účtenky do slosovacího boxu dle těchto pravidel:
a. Uděluje pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR) a
souvisejícími právními předpisy souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci
soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další
marketingové účely pořadatele, a to po dobu nezbytně nutnou po skončení této soutěže, stejně tak uděluje
souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech
pořadatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele a organizátora v rámci

vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas
kdykoliv odvolat písemně na adrese organizátora nebo pořadatele soutěže, má právo přístupu
k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo požadovat informaci, jaké údaje o
něm správce zpracovává, právo vznést námitku proti zpracování a právo obrátit se v případě pochybností o
dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen
z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.
b. Uděluje pořadateli soutěže souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových
záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízeních organizátorem nebo
pořadatelem soutěže v souvislosti s předáváním cen soutěže, v propagačních materiálech pořadatele, ve
sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků.

8. Souhlas o ochraně osobních údajů
Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro pořadatele soutěže JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh,
sídlem Masarykovo nám.45/5 789 01 Zábřeh IČ 00032433, za účelem evidence účastníků soutěže „Pod letním sluncem“ pro
potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání
obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a korespondenční
adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na
vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán, má právo na blokování,
doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s plněním povinností podle zákona zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR), informujeme o zpracovávání
osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné
a zachovává o nich mlčenlivost.
Jakým způsobem osobní údaje pořadatel soutěže zpracovává
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak elektronicky v informačních systémech. Osobní údaje jsou chráněny tak,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k
jinému možnému zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností
plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou
v souhlasu subjektu údajů.

V Zábřehu dne 22. 6. 2020

