Podmínky marketingové soutěže „Ztracený na zahradě“ (dále jen „podmínky“)

1.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem marketingové soutěže pořádané pod názvem „Ztracený na zahradě“
(dále jen „soutěž“) je společnost Original Wines s.r.o., K Vltavě 653/63, Praha 4, 143
00, IČO: 04385233, DIČ: CZ04385233 (dále jako „pořadatel“).

2.

Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 28. 6. 2020 15:00 hod.
do 5. 7. 2020 23:59 hod včetně.

3.

4.

Účastníci soutěže
3.1.

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s
trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České
republiky (dále jako „účastník“). Ze soutěže budou vyloučeni ti
účastníci, u kterých pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání
souvisejícího s účastí v soutěži.

3.2.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní
všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

Podmínky účasti v soutěži
4.1.

Do soutěže bude zařazena fyzická osoba, která v době trvání soutěže
(v uvedeném pořadí) provede objednávku na e-shopu originalnivina.cz
v minimální celkové hodnotě 300 Kč bez DPH + cena dopravy, při
výběru dopravy zaškrtne políčko "Soutěžím o ZTRACENÉHO NA
ZAHRADĚ" a vyplní své jméno, příjmení, adresu a PSČ společně s
emailovou adresou.

4.2.

Výsledky soutěže vyhodnocuje a výherce určí pořadatel po skončení
soutěže, a to prostřednictvím odborné poroty složené ze zástupců
pořadatele. Výběr je plně v kompetenci odborné poroty, je
nezměnitelný a bude probíhat na základě náhodného výběru z
objednávek, které splnili podmínky účasti v soutěži.

4.3.

5.

6.

Výherci budou oznámeni prostřednictvím sociální sítě Facebook
a budou kontaktováni společností Original Wines na uvedený email.
Oznámení výherce proběhne 7. 7. 2020 v 17:00 na Facebookovém
profilu pořadatele.

Výhry, podmínky získání výher
5.1.

Do soutěže bylo vložena 1 výhra, a to v podobě akustického koncertu
Marka Ztraceného v místě bydliště výherce uvedené ve výherní
objednávce.

5.2.

Po skončení soutěže pořadatel náhodně vybere účastníka, který splnil
výše uvedené podmínky, který se stane vítězem soutěže.

5.3.

Výhra bude výherci předána v místě jeho bydliště. Adresa a místo
předání podléhá schválení pořadatelem soutěže.

5.4.

Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech
nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních
důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou
výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.5.

V případě, že se zjistí, že výherce z určitých důvodů nesplňuje
podmínky soutěže a nemá na výhru nárok, bude určen dle výše
uvedených podmínek vyhodnocení soutěže další výherce. Stejně bude
postupováno v případě, že nebude možné cenu výherci předat.

5.6.

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých
profilech na sociálních sítích.

Další podmínky soutěže
6.1.

Úplné podmínky soutěže jsou zveřejněny po celou dobu soutěžního
období na webových stránkách https://www.originalnivina.cz.

6.2.

Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv
jiné plnění. Pořadatel není účastníkem soutěže nijak zavázán a
účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele, než jaká jsou uvedena v podmínkách.

7.

6.3.

Výhra ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzatá
výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za
jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži
(funkčnost telefonní linek, sítě apod.). Pořadatel neodpovídá za
jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí straně vznikne v
souvislosti s užíváním výhry.

6.4.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při
organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěže zkrátit, přerušit
anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky a to tak,
že změnu vyhlásí na svém profilu na sociální síti Facebook.

Osobní údaje
7.1.

Splněním podmínek soutěže postupem dle odst. 4.1 a odst. 4.2 těchto
podmínek současně uděluje svůj souhlas s tím, aby jeho/její jméno,
příjmení a přezdívka byly v rámci této soutěže a při její propagaci
zveřejňovány na sociálních sítích.

7.2.

Účastník soutěže dále uděluje splněním podmínek soutěže dle odst.
4.1 a odst. 4.2 těchto podmínek v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním
osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže pořadateli za
účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení
obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích
pořadatele, zahrnujících i zasílání informací a jiných obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004., o některých službách informační společnosti, a dále
souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na
sociálních sítích pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto
soutěží, a to do odvolání souhlasu.

7.3.

Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva
dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení
souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně na
adrese pořadatele odvolán.

8.

Závěrečná ustanovení
8.1.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27. 6. 2020. Aktualizované
podmínky jsou platné od 29. 6. 2020.
Original Wines, s.r.o.

