Pravidla spotřebitelské propagační soutěže „AXE ZÁŘIVÉ VÝHRY“

1. Objednavatel soutěže
1.1. Objednavatelem spotřebitelské propagační soutěže „AXE ZÁŘIVÉ VÝHRY“ (dále jen „soutěž“) je
společnost Unilever Slovensko, spol. s r.o., se sídlem Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228,
zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, vložka č. 5998/B
(dále jen „Objednavatel“).

2. Pořadatel soutěže
2.1. Pořadatelem soutěže je společnost AnimaGraf, s.r.o. se sídlem Dlhá 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 718 025,
zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Nitře, oddíl Sro, vložka č. 19166/N (dále jen „Pořadatel“).
Technicky soutěž zabezpečuje společnost A SMS, s.r.o. se sídlem Šulekova 70, Bratislava, 811 03, IČO:
35 830 387, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 25950/B (dále jen "Technický
partner").

3. Termín a místo konání soutěže
3.1. Soutěž probíhá v období od 1. dubna 2018, 00:00 hod. do 31. května 2018, 23:59 hod. (dále jen „doba
konání soutěže“) v libovolné síti / prodejně / na obchodním místě na území České republiky (dále jen „místo
konání soutěže“), kde je možné koupit výrobky uvedené v bodě 3.2.
3.2. Soutěž se vztahuje pouze na výrobky Objednavatele uvedené na trh pod obchodní značkou AXE.

4. Účastníci soutěže
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České
republiky, která nejpozději v den zahájení soutěže dovršila 18 let, která je koncovým uživatelem veřejných
mobilních elektronických komunikačních služeb poskytovaných společností O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile
Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., která využívá placené veřejné elektronické komunikační
služby na základě písemné smlouvy o připojení nebo je koncovým uživatelem předplacené veřejné elektronické
komunikační služby (dále jen „účastník“).
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Objednavatele soutěže, Pořadatele soutěže a Technického partnera,
jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem Objednavatele, Pořadatele nebo Technického partnera nebo osoba jim blízká, výhra nebude
předána. Stejně tak nebude výhra předána v případě, že Pořadatel zjistí spáchání podvodného nebo nekalého
konání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry,
nebo bude mít oprávněné podezření o jeho spáchání.

5. Princip a podmínky soutěže
5.1. Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže splní současně všechny následující podmínky
účasti v soutěži:

a) Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem 2 jakýchkoli výrobků značky AXE (dále jen „soutěžní
nákup“).
b) Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek doručí na telefonní číslo 6662
soutěžní SMS zprávu ve tvaru: AXE 1/2/3/4 (kde 1/2/3/4 je označení kategorie losování, do které chce být
účastník zařazen) (dále jen „soutěžní SMS“).
Příklad:
1.

Pokud chce být účastník soutěže zařazen do losování o výhry z kategorie Gaming, doručí soutěžní
SMS ve tvaru AXE(mezera)1

2.

Pokud chce být účastník soutěže zařazen do losování o výhry z kategorie Music, doručí soutěžní
SMS ve tvaru AXE(mezera)2

3.

Pokud chce být účastník soutěže zařazen do losování o výhry z kategorie Sport, doručí soutěžní
SMS ve tvaru AXE(mezera)3

4.

Pokud chce být účastník soutěže zařazen do losování o výhry z kategorie Lifestyle, doručí soutěžní
SMS ve tvaru AXE(mezera)4

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní SMS zprávy ve správném tvaru a doručené v průběhu doby konání
soutěže od 1. dubna 2018 od 00:00 hod., do 31. května 2018 23:59 hod.
Cena zaslané SMS je zpoplatněna podle aktuálního ceníku příslušného mobilního operátora. Cena zpětné SMS
je 5 Kč vč. DPH.
c) Účastník soutěže si pečlivě uschová daňový doklad za daný soutěžní nákup za účelem odeslání soutěžní SMS
zprávy, prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a vydání výhry; pokud se zúčastní soutěže opakovaně,
uschová si všechny daňové doklady, na jejichž základě se soutěže zúčastnil.
5.2. Účastník soutěže se může soutěže zúčastnit na základě jednoho soutěžního nákupu splňujícího podmínky
soutěže v bodě 5.1 jen 1krát, tj. daňový doklad lze vždy použít pouze pro zaslání 1 soutěžní SMS zprávy.
5.3. Účastník soutěže se může soutěže zúčastnit opakovaně vždy s uskutečněním nového soutěžního nákupu. V
případě, že účastník odešle více soutěžních SMS zpráv, bude muset v případě výhry doložit tolik platných
daňových dokladů, kolik soutěžních SMS zpráv zaslal.

6. Výhry v soutěži a losování
6.1. Pořadatel vložil do soutěže výhry:
Kategorie Gaming:
-

1x herní konzole Xbox One X
1x herní klávesnice Razer
1x herní sluchátka Razer s mikrofonem
1x herní myš Razer
1x podložka pod myš Razer
7x balíček výrobků AXE

Kategorie Sport:
-

1x kamera GoPro HERO6
1x koloběžka Yedoo
1x tenisová raketa Wilson
1x Longboard Street surfing
1X sportovní batoh Dakine
7x balíček výrobků AXE

Kategorie Music:
-

1x reproduktor JBL
1x iPod Touch
1x sluchátka JBL
1x účet Spotify premium na 1 rok
1x Micro SD karta Samsung 128GB
7x balíček výrobků AXE

Kategorie Lifestyle:
-

4x 2denní permanentka na hudební festival Rock for People
1x stan Husky
2x spacák Husky
1x brýle DIESEL
7x balíček výrobků AXE

Balíček AXE obsahuje tyto výrobky : 2x deodorant, 1x antiperspirant, 2x sprchový gél, 2x produkty AXE styling.
6.2. Losování výherců se uskuteční během doby konání soutěže 4x, a to v termínech 19. dubna 2018, 3. května
2018, 17. května 2018 a 1. června 2018 (dále jen „termín losování“)., a to náhodným elektronickým losováním
následovně:
-

19. dubna 2018 – losování ze všech obdržených soutěžních SMS v termínu od 1. dubna 2018, 00:00
hod. do 18. dubna 2018, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.
3. května 2018 – losování ze všech obdržených soutěžních SMS v termínu od 19. dubna 2018, 00:00
hod. do 2. května 2018, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.
17. května 2018 – losování ze všech obdržených soutěžních SMS v termínu od 3. května 2018, 00:00
hod. do 16. května 2018, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.
1. června 2018 – losování ze všech obdržených soutěžních SMS v termínu od 17. května 2018, 00:00
hod. do 31. května 2018, 23:59 hod., které splňují všechny podmínky uvedené v bodě 5.1.

6.3. V každém termínu losování se budou losovat výherci všech uvedených výher ve všech uvedených
kategoriích. Celkově bude vylosovaných 188 výherců.
6.4. Seznam všech výherců bude zveřejněn na internetové stránce www.axesutaz.sk do 5 pracovních dní od
uskutečnění losování. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne losování.
6.5. O výhře bude výherce informován Pořadatelem prostřednictvím SMS na telefonní číslo, ze kterého se
soutěžící zapojil do soutěže. Výherce bude vyzván k zaslání fotokopie nebo skenu platného daňového dokladu a
svých osobních údajů potřebných k předání výhry v rozsahu jména, příjmení, adresy a telefonního čísla na emailovou adresu sutaz@animagraf.sk ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne oznámení o výhře.
6.6. Pokud některý z výherců nebude reagovat na oznámení, nezašle fotokopii nebo sken platného daňového
dokladu ve lhůtě 5 pracovních dní od uskutečnění losování, výherce odmítne přijetí výhry, vzdá se výhry, bude
ze soutěže vyloučen nebo mu nebude přiznán nárok na výhru v souladu s těmito pravidly, výherce ztrácí nárok
na výhru. V takovém případě výhra propadá ve prospěch Objednavatele soutěže. Za odmítnutí přijetí výhry
výhercem se považuje také odmítnutí sdělení kontaktních údajů výherce potřebných pro předání výhry.
6.7. Výhry budou odeslány kurýrní službou. Výhry budou doručovány pouze na území SR. Výhry nepřevzaté
výhercem propadají ve prospěch Objednavatele. Výherce nemá v takovém případě vůči Objednavateli žádný
nárok na jakoukoli náhradu či kompenzaci ceny.
6.8. Nepeněžitá výhra v hodnotě přesahující 350 EUR podléhá daňovým povinnostem. Výherce je povinen si
vypořádat daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů. Pořadatel, jako organizátor soutěže, má povinnost ve smyslu § 8 odst. 10 cit. zákona oznámit výherci
hodnotu výhry nebo ceny (s DPH), kterou je pořizovací cena nebo vlastní náklady organizátora nebo
poskytovatele výhry.

7. Zpracování osobních údajů
7.1. Účastí na soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Zároveň účastník uděluje společnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. (provozovatel), společnosti
AnimaGraf, s.r.o (zprostředkovatel) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa (ulice,
číslo, PSČ, město/obec) a telefonní číslo za účelem prověření platné účasti v soutěži, předání výhry a zveřejnění
údajů výherců v rozsahu jméno, příjmení a město/obec na www.axesoutez.cz. Poskytnutí osobních údajů
účastníkem je dobrovolné. Účastník je oprávněn písemně požádat provozovatele a/nebo zprostředkovatele o
bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovány. Účastník soutěže má práva
podle § 28 zákona o ochraně osobních údajů, zejména je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat a žádat, aby
byly jeho osobní údaje odstraněny z databáze provozovatele a/nebo zprostředkovatele, a to písemně na adresu
provozovatele a/nebo zprostředkovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení provozovateli
a/nebo zprostředkovateli. Provozovatel a zprostředkovatel je zároveň povinen provést opravu nebo doplnění
osobních údajů účastníka tak, aby byly pravdivé a přesné. Odvolání souhlasu ze strany účastníka během trvání
soutěže má za následek vyloučení ze soutěže a pokud se odvolání výherce stane účinným ještě před převzetím
výhry, má za následek ztrátu nároku na výhru. Účastník současně potvrzuje, že před udělením souhlasu se
zpracováním osobních údajů mu byly oznámeny informace podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o ochraně
osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv týkajících se zpracování osobních údajů se účastník
může obrátit na Pořadatele se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorčím orgánem ve věci zpracování osobních
údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (www.dataprotection.gov.sk). Účastník dále
potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že je ohledně nich oprávněn tento souhlas
udělit. Provozovatel pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele, společnost: AnimaGraf, s.r.o. se
sídlem Dlhá 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 718 025, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Nitře, oddíl
Sro, vložka č. 19166/N, která bude zabezpečovat sběr údajů. Osobní údaje budou zpracovány automaticky v
elektronické formě. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán e-mailem zaslaným na adresu:
sutaz@animagraf.sk.
7.2. Tento souhlas je udělen na dobu 2 měsíců od uplynutí lhůty na předání výher. Po uplynutí této lhůty budou
poskytnuté údaje Objednavateli a Pořadateli soutěže bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované
výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu se soutěžními pravidly. Výměna výher či
vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti na soutěži či výher právní cestou
je vyloučeno.
8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany účastníků a také
právo na (i) případné vyloučení z účasti na soutěži pro případné nesplnění některé z nich nebo také bez uvedení
důvodu, (ii) nepřiznání nároku na výhru; a to i v případě, že případné nesplnění kterékoli z podmínek bude
zjištěno dodatečně (po určení účastníka za výherce v souladu se soutěžními pravidly), nejpozději však ke dni
předání výhry.
8.3. Objednavatel ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkem v
souvislosti s užíváním výher. Reklamace výher u Objednavatele nebo Pořadatele je vyloučena.
8.4. Objednavatel ani Pořadatel neodpovídají za přenos dat elektronickými prostředky.

8.5. Výhry nelze vymáhat soudí cestou ani nárokovat si je v alternativní podobě.
8.6. Pořadatel je oprávněn po dohodě s Objednavatelem změnit soutěžní pravidla či technické nebo organizační
zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna soutěžních pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na
webové stránce www.axesoutez.cz.
8.7. Účastníci soutěže nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany Objednavatele nebo Pořadatele, které
jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
Úplné znění těchto soutěžních pravidel je přístupné veřejnosti na www.axesoutez.cz nebo na vyžádání u
Pořadatele nebo Objednavatele soutěže.
V Nitře dne 28. 2. 2018

