ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
"Na Tuty vyhraješ!"

1.

POŘADATEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Na Tuty vyhraješ!“ (dále jen „Soutěž) je VEST
spol. s r.o., Záluští 420, 763 02 Zlín-Louky, identifikační číslo: 41324706, (dále jen
„Pořadatel“).

2.

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1. Soutěž bude probíhat na celém území České a Slovenské republiky v době od 1. 10. 2017
do 30. 9. 2018 včetně, nebo do vyčerpání výherních kupónů (dále jen „doba platnosti
Soutěže“).

3.

ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby s trvalým pobytem v České a Slovenské republice (dále
jen „Soutěžící“), kteří si zakoupí výrobky Tuty krekry s příchutí Tomato a Oliva,
Graham, Bacon od firmy VEST spol. s r.o. (viz www.vestzlin.cz). Přední strany obalů
výrobků budou označeny soutěžním sloganem „Kup a vyhraj“ Soutěžící budou hledat
uvnitř sáčků Tuty kreků výherní kupón s číselným kódem.
3.2. Pro účely této Soutěže zřídil Pořadatel infolinku na číslech +420 577 219 529,
+420 777 717 129. Infolinka je v provozu po celou dobu platnosti Soutěže během
pracovních dnů v době 8:00 -14:00 hod.

4.

PRAVIDLA

4.1. Hledejte uvnitř sáčků Tuty krekrů výherní kupóny s číselným kódem. Do soutěže jsou
zařazeny výherní a nevýherní balení výrobků Tuty krekry s příchutí Tomato a Oliva,
Graham, Bacon. Nevýherní balení nebudou obsahovat žádné kupóny.
4.2. Jakmile zakoupíte jeden z výrobků Tuty krekry a po rozbalení naleznete uvnitř výherní
kupón s číselným kódem, kupón uschovejte a oskenovaný příp. vyfocený výherní kód
zašlete na email marketing@vestzlin.cz spolu s Vaším jménem a celou Vaší adresou
(ulice, číslo popisné, město, směrovací číslo) nebo originál kupónu zašlete poštou na
adresu VEST spol. s r.o., Záluští 420, 763 02 Zlín. V případě zaslání kupónu poštou,
zasílejte tento kupón v obálce jako doporučené psaní, napište adresu Pořadatele a do
levého horního rohu obálky napište Vaše jméno a celou adresu (ulice, číslo popisné,
město, směrovací číslo). Na tuto adresu bude doručen poštou váš „Výherní balíček“.
Pokud adresa nebude kompletní a zásilka nebude zaslána jako doporučené psaní,
pořadatel neodpovídá za nedoručení „Výherního balíčku“.
4.3. Společnost VEST spol. s r.o. na základě obdrženého kódu, který bude souhlasit s databází
všech kódů, zašle spotřebiteli „Výherní balíček“ složený ze slaného pečiva značky
VEST.
4.4. „Výherní balíček“ bude obsahovat mix výrobků značky VEST dle uvážení Pořadatele
do výše až 1 kg. Do soutěže budou vloženy výherní balíčky v celkové hodnotě 600.000,Kč.
4.5. „Výherní balíček“ bude zaslán na adresu výherce nejpozději do 45 dnů od doručení
soutěžní obálky nebo emailu.
4.6.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o platnosti soutěžních
kupónů.

4.7. Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy mu nebudou kupóny řádně doručeny, resp. pokud
budou doručeny po době platnosti soutěže.
4.8. Počet „Výherních balíčků“ je omezen.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu celé doby platnosti soutěže změnit
Pravidla této Soutěže včetně doby její platnosti anebo právo Soutěž ukončit.
5.2. Pořadatel neodpovídá za nedoručení „Výherního balíčku“ v případě změny bydliště
Soutěžícího, pokud mu tato změna nebyla Soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel
rovněž neodpovídá za opožděné doručení „Výherního balíčku“ v důsledku
nepřítomnosti Soutěžícího na adrese, která byla Soutěžícím Pořadateli oznámena.
Pořadatel dále neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení „Výherního
balíčku“ v přiměřené lhůtě z důvodů spočívajících na straně doručovatele.
5.3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo blízkém vztahu k Pořadateli a jejich
rodinní příslušníci v rozsahu přímí příbuzní, sourozenci a manžel/manželka. Ze Soutěže
jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto
Pravidlech.
5.4. Pořadatel neodpovídá za případné újmy, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti
s uplatňováním výhry.
5.5. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Soutěžící není oprávněn
místo výher požadovat finanční plnění.

6. OSOBNÍ ÚDAJE
6.1. Zasláním soutěžního e-mailu nebo soutěžní obálky dle článku 4. těchto Pravidel Soutěžící
vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto Pravidel a přistupuje k nim.
6.2. Zasláním výherního kupónu dle článku 4 těchto Pravidel uděluje každý Soutěžící
Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní
číslo a v případě zaslání výherního kupónu prostřednictvím e-mailu, také e-mailová
adresa Soutěžícího. Tyto údaje budou Pořadatelem zpracovávány po dobu pěti (5) let.
6.3. Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa Soutěžícího je nutno
zpracovat za účelem předání výhry a pro marketingové účely Pořadatele.

6.4. Zasláním výherního kupónu uděluje každý Soutěžící rovněž souhlas se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004
Sb.
6.5.

Zasláním výherního kupónu Soutěžící rovněž uděluje Pořadateli souhlas se zveřejněním
osobních údajů v rozsahu: příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) v hromadných
sdělovacích prostředcích, a na webové stránce Pořadatele.

6.6. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, jakožto správcem, osobní údaje
však pro Pořadatele mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů,
služeb a aplikací.
6.7. Udělení souhlasu je dobrovolné a Soutěžící má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na adresu sídla Pořadatele,
anebo na e-mailovou adresu marketing@vestzlin.cz. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem doručení Pořadateli.
6.8. Soutěžící má právo kdykoli vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět,
požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje Soutěžícího zpracovává, požadovat
od Pořadatele vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Pořadatele
přístup k těmto svým údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po
Pořadateli výmaz svých osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností
se zpracováním osobních údajů se obrátit na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
7.

PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

7.1. Pravidla soutěže jsou po celou dobu platnosti soutěže k dispozici k nahlédnutí na adrese
www.vestzlin.cz.

Ve Zlíně dne 30.6. 2018

