ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
"Soutěž s Vestkami!"
1.

POŘADATEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Soutěž s Vestkami!“ (dále jen „Soutěž“) je
obchodní společnost VEST spol. s r.o., se sídlem 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. 4. 2019
do 31. 12. 2019 včetně, nebo do vyčerpání zásob dárků (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 15 ks výrobků – tyčinek Vestky XL solené, sýrové,
kmínové, fitness nebo tyčinek Vestek XS sýrové od firmy VEST spol. s r.o. (viz
internetové stránky www.vestzlin.cz). Obaly z těchto výrobků může Soutěžící využít pro
získání dárku způsobem uvedeným níže v těchto soutěžních pravidlech (dále jen
„Pravidla“).
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 – 15:00 hod.

4.

PRAVIDLA

4.1. Vystřihněte čárové kódy výrobků Vestky XL (platí pro Vestky XL solené, sýrové,
kmínové a fitness) nebo Vestky XS sýrové.
4.2. Jakmile nasbíráte 15 ks čárových kódů z výše uvedených výrobků, vložte čárové kódy do
obálky a odešlete na adresu Pořadatele uvedenou v článku 1 těchto Pravidel. Do levého
horního rohu obálky napište Vaše jméno a celou adresu (ulice, číslo popisné, město,
poštovní směrovací číslo). Na tuto adresu Vám pak bude doručen dárek v podobě závěsné
vůně do auta. Nebude-li Vaše adresa kompletní, neodpovídá Pořadatel za nedoručení
dárku.
4.3. Dárek Vám bude zaslán prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nejpozději do
45 dnů od doručení soutěžní obálky Pořadateli.
4.4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o platnosti zaslaných
čárových kódů.
4.5. Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy mu čárové kódy nebudou řádně doručeny, resp.
pokud budou doručeny po době platnosti soutěže.

4.6. Počet dárků 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 dárku v případě změny bydliště Soutěžícího, pokud
mu tato změna nebyla Soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel rovněž neodpovídá
za opožděné doručení dárku v důsledku nepřítomnosti Soutěžícího na adrese, která byla
Soutěžícím Pořadateli oznámena. Pořadatel dále neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení
nebo nedoručení dárku 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 účastí v Soutěži.
5.5. Vymáhání účasti v Soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Soutěžící není oprávněn
místo výher požadovat finanční plnění.
6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Zasláním soutěžní obálky dle článku 4. těchto Pravidel Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas
se zněním těchto Pravidel a přistupuje k nim.
6.2. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno,
příjmení, adresa bydliště.
6.3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění účelu Soutěže, tzn. předání dárku
Soutěžícímu, popřípadě k uplatnění práv a plnění povinností v rámci Soutěže. Osobní
údaje nezbytné pro plnění účelu Soutěže budou Pořadatelem zpracovávány po dobu trvání
soutěže a následně po dobu pěti let.
6.4. Pořadatel bude dále osobní údaje Soutěžícího zpracovávat na základě svého oprávněného
zájmu informovat svoje zákazníky – Soutěžící o sortimentu Pořadatele, probíhajících
akcích Pořadatele či soutěžích, které bude Pořadatel v budoucnu realizovat. Osobní údaje
zpracovávané Pořadatelem na základě jeho oprávněného zájmu pro marketingové účely
budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a následně po dobu tří let.
6.5. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, jakožto správcem, osobní údaje
však pro Pořadatele mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů,
služeb a aplikací.
6.6. Soutěžící má právo oznámit Pořadateli, že již nadále nemá zájem o zasílání
marketingových sdělení, a to písemným oznámením na adresu Pořadatele anebo na emailovou adresu marketing@vestzlin.cz. Pořadatel od okamžiku doručení písemného
oznámení Soutěžícího nebude nadále osobní údaje Soutěžícího pro marketingové účely
zpracovávat.

6.7. Soutěžící má následující práva na ochranu svých osobních údajů.
a) Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na
přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
b) Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje,
které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění
neúplných osobních údajů.
c) Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez
zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl.
17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
d) Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili
zpracování vašich osobních údajů.
e) Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat
je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo
předání jinému správci.
f) Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte
právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje
zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo
právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má
vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého
marketingu.
g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních
údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší
informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu
www.uoou.cz.

7.

PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

7.1. Pravidla soutěže jsou po celou dobu platnosti soutěže k dispozici k nahlédnutí na
internetové adrese www.vestzlin.cz.
Ve Zlíně dne 31. 3. 2019

