PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „LUŠTÍME S PENNY U STOLU“
(dále jen jako „soutěž“)
1.

ORGANIZÁTOR, ZPRACOVATEL A SOUTĚŽ

1.1.

Organizátorem soutěže „LUŠTÍME S PENNY U STOLU“ je společnost Penny Market s.r.o., se
sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO 64945880 (dále jen „Organizátor“).

1.2.

Zpracovatelem soutěže je Dita PECHÁČKOVÁ, IČO: 7166562, se sídlem: Nad Královskou oborou
23, 170 00 Praha 7, který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a
organizačních opatření k ochraně osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“). Vzhledem k tomu, že
Organizátor zmocniL Zpracovatele k organizaci soutěže a zpracování jejich výsledků dle těchto
pravidel, tam, kde je v těchto pravidlech uvedeno „Organizátor“, myslí se tím automaticky také
rovněž „Zpracovatel“. Případná změna zpracovatele bude uvedena na www.penny.cz.

1.3.

Soutěž probíhá na území České republiky ode dne zveřejnění tajenky v časopise „S PENNY U
STOLU“ (dále jen „časopis“) do data uvedeného v příslušném časopise (dále jen „období trvání
soutěže“).

2.

ÚČAST V SOUTĚŽI

2.1.

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky, starší
18 let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k Organizátorovi, případně dalším společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci
soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu ustanovení § 22 občanského zákoníku.
V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra
jí nebude předána.

2.2.

Účastníkem soutěže se stává ten, kdo v období trvání soutěže doručí Organizátorovi na adresu
uvedenou v časopise odpověď – vyluštění tajenky a/nebo sudoku (dále jen „účastník soutěže“).

2.3.

Výhercem se může stát pouze ten účastník soutěže, který doručí Organizátorovi správnou
odpověď – vyluštění tajenky a/nebo sudoku, tato pravidla soutěže bezvýhradně akceptuje a splní
stanovené podmínky.

3.

PRINCIP SOUTĚŽE A VÝHRY

3.1.

Po skončení daného období trvání soutěže Organizátor z účastníků soutěže náhodně vylosuje 1
výherce tajenky a 1 výherce sudoku.

3.2.

Vylosovaní účastníci soutěže – výherci - budou Organizátorem vyrozuměni na jimi uvedenou
adresu oznámením odeslaným Organizátorem.

3.3.

Podmínkou pro možnost předání výhry je zaslání kontaktních údajů výherce (tj. jméno, příjmení,
doručovací adresa) Organizátorovi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění
Organizátora o výsledku slosováni a potvrzení bezvýhradného souhlasu se zpracováním
osobních údajů a poskytnutí některých osobnostních práv. Pakliže vybraní účastníci povinnost
dle předcházející věty nesplní, ztrácí nárok na výhru.

3.4.

Výherci, kteří splnili podmínky této soutěže získají poukázku na nákup v prodejnách Penny
v hodnotě 500 Kč.

4.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

4.1.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky soutěže, kteří nesplňují podmínky
stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v
případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv
podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka soutěže či jiné osoby, která dopomohla
danému výherci k získání výhry.

4.2.

Výhry není možné vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry.

4.3.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry budou výhercům zaslány na jimi sdělené doručovací
adresy prostřednictvím České pošty s. p. Výhry budou doručovány pouze na území České
Republiky. Výhry lze uplatnit pouze osobně.

4.4.

Každý účastník soutěže bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s
převzetím výhry mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů.

5.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.

Odesláním svých osobních údajů účastník soutěže uděluje Organizátorovi bezplatný, dobrovolný
a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v poskytnutém rozsahu, tj. zejména:


jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail;

pro účely realizace a propagace soutěže, informování o výhrách nebo jejich předání, případně o
průběhu soutěže, a to prostřednictvím zaslání dopisu, emailu, a to na dobu 2 let po skončení
soutěže nebo do odvolání tohoto souhlasu. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje
také prostřednictvím třetích stran.
5.2.

Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
(i)

jeho osobní údaje budou předávány k dalšímu zpracování Zpracovateli;

(ii)

má právo požadovat od Zpracovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas
kdykoliv písemně odvolat, a to na adresu sídla Zpracovatele, nebo emailem na
lustimespenny@gmail.com;

(iii)

má právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

(iv)

odvolání souhlasu nebo námitka proti zpracování osobních údajů je účinné okamžikem
doručení Zpracovateli a soutěžící musí vzít na vědomí, že před ukončením soutěže je jeho
následkem vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu
doručeno Zpracovateli před jejím předáním výherci;

(v)

Zpracovatel a Organizátor osobní údaje zlikvidují, jakmile pomine účel, pro který byly
osobní údaje zpracovány;

(vi)

má právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu;

(vii)

nemá povinnost osobní údaje Zpracovateli poskytnout.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
6.1.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení či odvolání.

6.2.

Organizátor má právo nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít podezření, že soutěžící
porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je organizátor oprávněn
soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí
o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi soutěže.

6.3.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jako i za jiné
případy vyšší moci.

6.4.

Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení
nároku na výhru.

V Radonicích dne16.8.2018

