PRAVIDLA SOUTĚŽE
Česká republika a Slovensko – INSTAGRAM LINDT
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané
„LINDT – VYHRAJ 10x BALÍČEK ČOKOLÁD EXCELLENCE A SERVÍROVACÍ SET“
(dále jen „soutěž“)
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže 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 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.
Se sídlem: Karolinská 650/1, Praha - Karlín, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127165
(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. Základní informace o soutěži
Soutěž bude probíhat na instagramovém profilu lindtcz_sk na území České republiky a Slovenska.
Soutěž bude probíhat v termínu od 7. 1. do 31. 1. 2019.
(dále jen „soutěžní období“).
Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenska
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.
Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511
a mít veřejný účet na Instagramu.
Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že:
1.
je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů
vloženého materiálu;
2.
má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
3.
má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných
podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu

v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv
z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže
zúčastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

4. Výhry v soutěži
Výhrami v soutěži jsou: 10x BALÍČEK ČOKOLÁD EXCELLENCE + SERVÍROVACÍ SET. Výherní balíček obsahuje 3x čokoládu
Lindt + servírovací set (miska, lžička a podtácek).
V soutěži je celkem 10 (deset) výher. Uvedený počet výher je určený pro obě země dohromady.
Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro
výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

5. Mechanika soutěže
Účast v soutěži je podmíněna soutěžním úkolem: VYFOŤ SVOU RANNÍ KAŠI S EXCELLENCE ČOKOLÁDOU a vlož ji na svůj
instagramový profil pod hashtagem #Excellencekase
(dále jen „soutěžní registrace“).
Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat instagramový profil lindtcz_sk
Účastník se může zúčastnit soutěže více soutěžními příspěvky, vyhrát ale může jen jednou.
Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní příspěvky na
internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na síti Instagram a na síti Facebook.
Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy,
nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele.
Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

6. Určení výherců a čerpání výher
Výherci budou vybráni odbornou porotou složenou ze 3 členů zastupujících zadavatele a organizátora soutěže.
Do soutěže se započítávají všechny soutěžní příspěvky v soutěžním období 7. 1. – 31. 1. 2019.
Výherci se stane 10 soutěžících, jejichž fotografie vyhodnotí odporná porota jako nejhezčí.
Výherci budou zadavatelem kontaktováni prostřednictvích Instagram direct message a zadavatel uveřejní
přezdívky – nickname výherců v Instastories dne 1. 2. 2019.

Výherce je povinnem nejpozději do 3 pracovních dnů zaslat korespondenční adresu pro zaslání výhry jako odpověď
na direct message. Výhra bude výherci zaslána na výhercem uvedenou adresu, nejpozději do 30. 3. 2019.
Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu.
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.

7. Všeobecná ustanovení:
Zadavatel a organizátor soutěže si vyhrazují 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 a organizátor soutěže si dále vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže
vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Svou účastí v soutěži 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 poradců.
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 organizátora na jeho adrese nebo na e-mailu
recepce@noes.cz.
Na tomto e-mailu může soutěžící podat 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.
Účastí v soutěži každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce,
které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.lindt.cz.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 7. 1. 2019.

