ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Haribo malý cukrář 2019“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Haribo malý
cukrář 2019“ (dále jen „pravidla“ a „soutěž“) pořádané v České republice. Zkrácené znění
pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s
tímto dokumentem.
Organizátorem soutěže je:
QUIQ s.r.o.
IČO: 28809238, se sídlem: K.H.Máchy 936, 535 01 Přelouč
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.
zn. C 28509
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)
Zadavatelem soutěže je:
HARIBO CZ s.r.o.
IČO: 44962819, se sídlem: Maříkova 50, 621 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 4083
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)
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Základní informace o soutěži

1.1

2

Účastníci soutěže vždy ve dvoučlenném rodinném týmu (dospělý a jedno dítě) podle
vlastního receptu připraví cukrářský výrobek, ve kterém použijí alespoň jeden produkt
zadavatele soutěže. Toto jídlo vyfotografují a spolu s názvem receptu nahrají na internetové
stránky soutěže. Porota ze zaslaných fotografií v každém soutěžním kole vybere vždy jedny
finalisty a jedny náhradníky z každé kategorie. Finalisté, popř. náhradníci, se zúčastní
velkého finále, ve kterém budou připravovat recept, se kterým byly porotou vybráni.
Výsledný cukrářský výrobek ochutná a zhodnotí porota, která určí vítězné pořadí finalistů
na základě zhodnocení připraveného cukrářského výrobku. Z finále soutěže budou
pořizovány fotografie i video záznamy, které pak budou odvysílány v televizi a k propagaci
soutěže, zadavatele i jeho produktů. Finalisté i jejich soutěžní recepty následně budou
použity i v připravované knize receptů.
Termín a místo konání soutěže:

2.1
2.2

Soutěž probíhá v termínu ode dne 18.5.2019 do dne 14.9.2019.
Soutěž má 3 soutěžní období, dále jen „soutěžní kolo“, a velké finále, které se uskuteční:

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

1. soutěžní kolo od 18.5.2019 00:00 hod do 30.6.2019 23:59
2. soutěžní kolo od 1.7.2019 00:00 hod do 31.7.2019 23:59
3. soutěžní kolo od 1.8.2019 00:00 hod do 31.8.2019 23:59
velké finále od 13. září 2019 do 14. září 2019

2.3

Soutěž se uskuteční na území České republiky prostřednictvím soutěžních internetových
stránek (1. až 3. soutěžní kolo) a velké finále se uskuteční v prostoru Laboratorio Praha

(Krocínova 333/3, 110 00 Praha) a v prostorách You Fest Praha 2019 (Průmyslový palác,
Výstaviště Holešovice, Praha).
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Účastníci soutěže – soutěžící:

3.1

Účastníkem soutěže, resp. zástupcem soutěžního týmu, se může stát pouze fyzická osoba
starší 18 let, ke dni registrace do soutěže, s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování
na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také „účastník", „účastník
soutěže“ nebo
„soutěžící"). Osoba nesplňující tyto podmínky nemůže být účastníkem soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo rodinném poměru k
organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám
blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny, případně z ní budou vyloučeny, bude-li po jejich zařazení
zjištěno, že podmínky účasti nesplňují (např. na základě jimi poskytnutých nepravdivých
informací) či v případě, že takové osoby jednaly v rozporu s pravidly soutěže. Osoby
vyloučené z účasti na soutěži nemají nárok na jakoukoliv výhru a případná odměna, jež by
jim připadla v soutěžním kole či ve velkém finále, v takovém případě propadá
organizátorovi soutěže. Účastník soutěže bude rovněž vyloučen organizátorem v případě,
že organizátor či zadavatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání jakékoliv odměny v soutěži.

3.2

3.3

4

Mechanika soutěže:

4.1

Podmínky účasti v soutěži

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2.1
4.1.1.2.2
4.1.1.2.3
4.1.1.3
4.1.1.4

4.1.2
4.1.2.1

Registrace soutěžícího v soutěži:
Účastník soutěže se zaregistruje na soutěžním webu www.haribomalycukrar.cz (dále
jen „soutěžní web“)
Při registraci vyplní soutěžící následující údaje:
Jméno, příjmení, kontaktní email, kontaktní telefon, adresu trvalého bydliště
Soutěžící vyplní jméno a datum narození dítěte, které je součástí soutěžního
týmu
Svou registrací soutěžící prohlašují, že se seznámili se zpracováním svých
osobních údajů v souladu s GDPR
Samotná registrace na soutěžní web nezakládá soutěžícímu účast v soutěži.
Registrací v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas i s podmínkami udělení licence
k soutěžnímu receptu, soutěžní fotografii i s využitím své podoby a podoby všech
členů soutěžního týmu v případě postupu do finále soutěže.
Rozdělení soutěžních kategorií
Soutěžící soutěží ve dvou kategoriích, přičemž pro účast v soutěži vytváří soutěžící
„soutěžní tým“, skládající se ze soutěžícího zaregistrovaného na soutěžním webu a
jednoho dítěte, rodinného příslušníka soutěžícího. Soutěžní kategorie jsou určeny

podle věku dítěte, které tvoří soutěžní tým. Věk dítěte tvořícího soutěžní tým bude
posuzován ke dni 14. září 2019.
4.1.2.1.1
4.1.2.1.2
4.1.3

Fotografie a název receptu (dále jen „soutěžní fotografie“)

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3
4.3.1

4.3.2

1. kategorie soutěžících - Soutěžící a dítě ve věku 5 - 8 let
2. kategorie soutěžících – Soutěžící a dítě ve věku 9 - 13 let

Účast soutěžícího (resp. soutěžního týmu) v soutěži vzniká až nahráním soutěžní
fotografie ve smyslu čl. 1.1 těchto pravidel spolu s názvem soutěžního receptu na
soutěžní web a jejich následným schválením organizátorem ve smyslu čl. 4.2.5.těchto
pravidel.
Soutěžící má po registraci na soutěžním webu možnost nahrát soutěžní fotografii ve
velikosti max 12 MB, ve formátu JPG nebo PGN spolu s názvem receptu s produkty
Haribo na soutěžní web.
Soutěžním receptem (dále jen „soutěžní recept“) se rozumí jídlo připravené
kuchařským postupem, které obsahuje jakékoliv produkty Haribo v jakémkoliv
množství, které jsou na připraveném jídle či uvnitř něj viditelné (pro možnost ověření
na fotografii je možné jídlo vyfotit rozkrojené). Jídlo na soutěžní fotografii musí být
připraveno dle soutěžního receptu, který bude vyžádán v textovém znění po přijetí do
finále. Soutěžní recept je dílem soutěžícího.

Účast v soutěži:
Soutěžící se může soutěže účastnit i ve více soutěžních týmech, nebo opakovaně jako
jeden soutěžní tým, vždy však s jinou soutěžní fotografií a jiným soutěžním receptem.
Každá soutěžní fotografie je posuzována samostatně.
Soutěžní fotografie (fotografie a název receptu) jsou zahrnuty do daného soutěžního
kola, ve kterém byly na soutěžní web nahrány a do dalšího soutěžního kola již nejsou
zahrnuty.
Pokud chce soutěžící soutěžit ve více soutěžních kolech, nahraje v daném dalším
soutěžním kole novou soutěžní fotografii.
Stejné soutěžní fotografie, které již byly do soutěže, byť v jiném soutěžním kole nahrány,
nebudou do dalšího soutěžního kola zahrnuty.
Nahrané soutěžní fotografie procházejí před jejich zveřejněním kontrolou na dodržení
pravidel soutěže a obecných právních předpisů a souladu s právy třetích osob.
Organizátor může neschválit zveřejnění soutěžní fotografie, pokud porušuje tato
pravidla či obecné právní předpisy, či zasahuje do práva třetích osob. Organizátor může
kdykoliv i zveřejněnou soutěžní fotografii vyřadit ze soutěže z těchto důvodů.
Výběr finalistů
Finalisty vybírá odborná porota složená organizátorem, a přičemž porota bude vybírat
ze soutěžních fotografií. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu nijak
odvolat. Základní kritéria pro rozhodování poroty jsou: nápad, food styling, kreativita,
použití produktů Haribo.
V každém soutěžním kole bude vybrán 1 soutěžní tým z obou soutěžních kategorií
(„finalisté“) a 1 náhradní soutěžní tým („náhradník“). Finalista, případně náhradník,

v některém nebo ve všech soutěžních kolech nemusí být porotou vybráni, pokud porota
shledá, že žádná soutěžní fotografie není dostatečně kvalitní pro jejich ocenění.
Finalisté jsou zařazeni do velkého finále (dále jen „finále“), ve kterém soutěží o hlavní
výhru. Aby měl finalista možnost získat hlavní výhru, je nezbytné, aby se soutěžní tým
zúčastnil finále a předal organizátorovi soutěžní recept v podobě textového návodu k
přípravě. Pokud není možné, aby se soutěžní tým finále zúčastnil a soutěžil tak o hlavní
výhru, nastupuje na jeho místo náhradník. Finalista je kontaktován organizátorem do 3
pracovních dnů od výběru soutěžních fotografií porotou (za dané soutěžní kolo).

4.3.3

4.3.4

Finalista potvrdí organizátorovi závaznou účast ve finále do 3 pracovních dnů od
obdržení informace o výběru soutěžní fotografie porotou a zařazení soutěžního týmu do
finále. V případě, že nemůže soutěžní tým zúčastnit finále, končí účast tohoto soutěžního
týmu v soutěži a na místo vyřazeného finalisty nastupuje náhradník. Náhradníka
organizátor kontaktuje a tento má stejnou povinnost ve stejné lhůtě jako finalista
potvrdit závazně svou účast na finále. Dále má každý finalista, popřípadě náhradník, za
povinnost uzavřít se zadavatelem licenční smlouvu a smlouvu o použití záznamů podoby,
bez uzavření těchto smluv nebude soutěžnímu týmu umožněna účast ve finále.
Každý finalista (případně náhradník), který se zúčastní celého finále, získává poukaz na
zásobu produktů Haribo na půl roku zdarma.

4.3.5
4.4

Finále

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.3.1

4.4.3.2

4.4.4
4.4.5
4.4.5.1

4.4.5.2

Finalisté (popřípadě náhradníci) se zúčastní finále soutěže, které se koná ve dnech
13.9.2019 až 14.9.2019, přičemž finalisté jsou povinni zúčastnit se všech součástí finále.
Ve finále bude soutěžit nejvýše 6 soutěžních týmů (1 soutěžní tým z každé kategorie a
soutěžního kola).
Finále se skládá z:
Společná večeře v restauraci Riccarda Lucqueho v Praze (Aromi, Náměstí Míru
1234/6, Praha 2; aromi.lacollezione.cz) v pátek dne 13.9.2019 (dále jen „večeře s
Haribo“)
Příprava a vaření/pečení soutěžního receptu ve škole vaření Laboratorio Praha
(Krocínova 333/3, 110 00 Praha), dne 14.9.2019 v čase 9:00-16:00 hodin. Finalisté
zde připraví – uvaří / upečou jídlo dle soutěžního receptu. Finalisté budou mít na
zhotovení svého soutěžního receptu 7 hodin.
Vyhlášení pořadí vítězů z finalistů proběhne na YouFest v Praze dne 14.9.2019 v 18
hodin, kde budou také předány hlavní ceny.
Finalistům bude, v případě potvrzené účasti na celém finále proplaceno:
Cesta do Prahy a zpět do města bydliště (adresa dle registrace na soutěžním webu,
cestovné / jízdné doloží finalista účtenkou), ubytování se snídaní od pátku do neděle
v Praze, které zajišťuje organizátor soutěže, večeře s Haribo, vstupenky na You Fest
zdarma, celodenní občerstvení v Laboratorio při přípravě jídla dle soutěžního
receptu.
Finalisté si s sebou mohou vzít doprovod, resp. každý soutěžní tým mohou
doprovázet až 2 osoby. V případě, že se finále zúčastní nejen soutěžící dané kategorie,

ale také doprovod, je nezbytné, aby o této skutečnosti informoval finalista
organizátora v předstihu, alespoň 14 pracovních dní před termínem konání finále.
Finalisté posledního 3. soutěžního kola informují organizátora o počtu účastníků
finále neprodleně, nejméně 7 dní před termínem konání finále.
4.4.6

Detailní informace budou finalistům zaslány organizátorem nejpozději 7 dní před
termínem finále.
Průběh celého finále bude dokumentován fotografiemi a video záznamy, na nichž budou
soutěžní týmy i hosté dané části finále. Soutěžní tým svou registrací v soutěži a následně
účastní na finále dává souhlas se zachycováním své podoby a jejím rozšiřováním dle
ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto svolení
dává za nezletilé členy soutěžního týmu soutěžící jako jejich zákonný zástupce.

4.4.7

4.5

Hlavní výhra

4.5.1

V soutěži je celkem 6 hlavních cen rozdělených dle umístění finalistů ve finále. Pořadí
finalistů je stanoveno zvlášť pro každou kategorii.

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

Cena pro soutěžní tým, který se podle rozhodnutí poroty umístí na 1. místě v každé
soutěžní kategorii je robot Kenwood Cooking Chef – KCC9040S
(http://www.kenwoodworld.com/cs-cz/vsechny-produkty/kenwood-kuchynskeroboty/cooking-chef/cooking-chef-kcc9040s-0w20011269)
Cena pro soutěžní tým, který se podle rozhodnutí poroty umístí na 2. místě v každé
soutěžní
kategorii
je
robot
Kenwood
Titanium
KVL8400S
(http://www.kenwoodworld.com/cs-cz/vsechny-produkty/kenwood-kuchynskeroboty/chef-and-major/9)
Cena pro soutěžní tým, který se podle rozhodnutí poroty umístí na 3. místě v každé
soutěžní
kategorii
je
robot
Kenwood
Prospero
KM287
(http://www.kenwoodworld.com/cs-cz/vsechny-produkty/kenwood-kuchynskeroboty/prospero/km287-prospero-0wkm287002)

4.5.2 O umístění ve finále rozhoduje porota, přičemž porota nemusí přiznat soutěžnímu týmu
umístění. Finalista také nemá nárok na výhru, jestliže se nezúčastní celého finále (jestliže
se nebude účastnit všech součástí finále).
4.6
4.6.1
4.6.2

4.6.3

Vedlejší výhra
Vedlejší výhru představuje balíček sestávající z: 1 kg Haribo Goldbären, plyšového
medvídka a vaku.
Vedlejší výhru získává soutěžící, který nahraje desátou soutěžní fotografii na soutěžní
web, kdy taková soutěžní fotografie a recept splňují pravidla soutěže a budou zároveň
zveřejněna na soutěžním webu. O výherci rozhoduje pořadí, ve kterém jsou na soutěžní
web nahrány soutěžní fotografie, přičemž rozhodující je čas nahrání fotografie na
soutěžní web. Mezi nahráním soutěžní fotografie a zveřejněním soutěžní fotografie je
vždy určitá časová prodleva, kdy všechny nahrané soutěžní fotografie procházejí
kontrolou organizátora.
Vedlejší výhry se budou rozesílat soutěžícím do 14 pracovních dnů po skončení každého
soutěžního kola logistickou společností (Top trans, PPL nebo Česká pošta)

4.6.4

4.7
4.8

Další ustanovení
Soutěžní fotografie všech soutěžících budou do 2 měsíců po skončení soutěže ze soutěžního
webu odstraněny.
Finalisté budou při účasti ve finále vyzváni k uzavření písemné dohody o udělení licence k
soutěžní fotografii a k soutěžnímu receptu v podobě textového návodu k přípravě jídla
připraveného kuchařským postupem, které obsahuje jakékoliv produkty Haribo v
jakémkoliv množství, které jsou na připraveném jídle či uvnitř něj viditelné a soutěžní
fotografii na zadavatele soutěže, kterou potvrdí níže uvedenou dohodu.

4.9

4.9.1

4.9.2

4.9.3

4.9.4

5
5.1

Soutěžící při registraci zadává adresu (spolu s tel. kontaktem), na kterou budou výhry
zasílány. Soutěžící tímto ručí za správnost adresy. Pokud nebude možno doručit výhru z
důvodu nesprávně nebo nekompletně zadané adresy, propadá výhra ve prospěch
organizátora.

Souhlas s užitím podoby členů soutěžního týmu dle ustanovení § 84 a 85 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, je soutěžícími (resp. soutěžícími jako zákonnými
zástupci nezletilých členů soutěžních týmů) poskytován za úplatu, za kterou se považuje
věcná cena předaná finalistům v rámci soutěže, popř. proplacené položky dle odst.
4.4.5.1. těchto pravidel.
Zadavatel může podobu soutěžních týmů zachycených na fotografii, stejně tak i jména
soutěžních týmů (resp. jednotlivých členů soutěžních týmů) a soutěžní recept i fotografii
využít k propagaci soutěže, svých produktů i své společnosti, a to jejich publikací na
veřejně přístupné počítačové síti (internet). V rámci sociálních sítí, v rámci tištěných
publikací či na obalech svých výrobků. Vždy bude zachovávána čest a důstojnost členů
soutěžních týmů.
Licence k užití díla soutěžícího (resp. od členů soutěžního týmu), tedy k soutěžní
fotografii a soutěžnímu receptu je poskytována za úplatu, za kterou se považuje věcná
cena předaná finalistům v rámci soutěže. Daná díla jsou považována za soutěžní díla dle
ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zadavatel je oprávněn dané dílo
(resp. soutěžní fotografii a soutěžní recept) použít ke všem známým účelům (zejména
dílo užít (k propagaci, jako součást knižního díla, jako součást obalů výrobků či v rámci
propagačních materiálů), dále dané dílo rozmnožovat, použít jej jako součást jiných děl
– ať už tištěných či elektronických, či jej sdělovat veřejnosti jinými způsoby (např.
televizním vysíláním apod.), přičemž zadavatel může dílo zejména jakkoliv upravit,
zadavatel také nemá povinnost dané dílo, resp. licenci k němu užít).
Udělená licence se má dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, za udělenou jako nevýhradní, územně, časově i množstevně neomezená.

Informace o zpracování osobních údajů:
Účast členů soutěžního týmu v této soutěži je spojena se zpracováním jejich osobních údajů,
přičemž toto zpracování osobních údajů probíhá v souladu s níže uvedenou informací o
zpracování osobních údajů soutěžících společností HARIBO CZ s.r.o. v souladu s
ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
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Správcem osobních údajů je zadavatel soutěže, společnost HARIBO CZ s.r.o., IČO 449 62 819,
se sídlem Maříkova 50, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně pod sp. zn. C 4083.
Zpracovatelem, který pro správce provádí v souvislosti s touto soutěží zpracování osobních
údajů soutěžících je společnost QUIQ s.r.o., IČO 28809238, se sídlem K.H. Máchy 936, 535
01 Přelouč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. C 28509.
Osobními údaji soutěžících zpracovávanými správcem jsou v případě soutěžících:
Jméno a příjmení soutěžícího;
Bydliště soutěžícího, a
Kontaktní telefonní číslo a e-mail soutěžícího,
Jméno a příjmení druhého člena soutěžního týmu;
Datum narození druhého člena soutěžního týmu.
Osobními údaji zpracovávanými správcem jsou v případě finalistů osobní údaje soutěžících
dle předchozího odstavce, a dále:
Podobu členů soutěžního týmu pořizovanou prostřednictvím fotografií nebo video
záznamu (osobní údaje dle čl. 5.4 a osobní údaje dle tohoto článku souhrnně jako „osobní
údaje“ není-li stanoveno jinak).
Správce získává tyto osobní údaje při registraci soutěžícího na soutěžní web, popřípadě při
uzavření písemné smlouvy s finalisty.
Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech správce či
zpracovatelů v České republice nebo v rámci EU. Osobní údaje nejsou předávány do třetích
zemí.
Správce zpracovává osobní údaje soutěžícího (finalistů) na základě následujících právních
důvodů:
Plnění smlouvy
Oprávněný zájem správce
Plnění zákonné povinnosti.

Plnění smlouvy je právním důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících (finalistů),
neboť registrací na soutěžní web a účastí v soutěži vstupují soutěžící do smluvního vztahu
se zadavatelem soutěže a zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro plnění
uzavřené smlouvy (resp. pořádání soutěže). Doba zpracování osobních údajů v tomto
případě odpovídá době trvání soutěže, době trvání smluv s finalisty a dále době, po kterou
nejsou vypořádány závazky ze soutěže, resp. z příslušné smlouvy. Pro toto zpracování není
vyžadován souhlas ze strany soutěžícího, resp. finalisty.
5.10 Oprávněný zájem správce je právním důvodem zpracování osobních údajů soutěžících
(finalistů), který nastupuje v případě, že je zpracování osobních údajů soutěžících (resp.
finalistů) v oprávněném zájmu správce, který převažuje nad zájmy nebo základními právy
a svobodami soutěžících (resp. finalistů) při ochraně osobních údajů. V těchto případech se
také nevyžaduje souhlas soutěžícího. Jedná se zejména o okolnosti vyhodnocení soutěže
(jak v rámci výběru finalistů, tak v rámci finále), doručení vedlejší výhry, knihy finalistů a
jejich soutěžních receptů, tiskových zpráv či jiné komunikaci okolností soutěže veřejnosti,

webové prezentace, případně marketingu dle odst. 5.15 těchto pravidel a dále za účelem
zajištění důkazní situace pro případ nutnosti právní ochrany po doby uvedené níže.
5.11 Dále správce zpracovává osobní údaje v rámci plnění zákonných povinností zadavatele
soutěže vyplývající z obecných právních předpisů v souvislosti s pořádáním soutěže a
vztahu s finalisty.
5.12 Způsob zpracování osobních údajů je následující. Osobní údaje jsou zpracovávány
automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům zadavatele, pokud je
to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, či zpracovatelům s nimiž má zadavatele
uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, zejména tedy s organizátorem soutěže.
Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování,
které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.
5.13 Osobní údaje se zpracovávají jen po dobu nezbytně nutnou k jejich zpracovávání;
5.13.1 Osobní údaje dle odst. 5.4 těchto pravidel těch soutěžících, jež nepostoupili do finále se
neprodleně po skončení soutěže a doručení vedlejších výher ve smyslu těchto pravidel
likvidují, a to jak v jejich fyzické, tak i elektronické formě.
5.13.2 Není-li v licenční smlouvě uvedeno jinak, osobní údaje dle odst. 5.5 těchto pravidel se
zpracovávají po dobu trvání soutěže a dále po dobu přiměřenou k naplnění propagačního
účelu produktů správce v rámci této soutěže a po dobu trvání promlčecích lhůt za účelem
zajištění důkazní situace v případném soudním, správním či jiném řízení, kdy s ohledem
na trvání objektivních občanskoprávním promlčecích lhůt se tato doba zpracování
stanovuje na 15 let.
5.14 Práva subjektu údajů (tj. soutěžícího, finalisty) za podmínek stanovených GDPR jsou tato:
5.14.1 na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení
jejich zpracování;
5.14.2 právo požadovat přenositelnost osobních údajů;
5.14.3 právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje
zpracovány s odkazem na oprávněné zájmy zadavatele. V případě důvodnosti námitky
osobní údaje zadavatel dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody
pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
5.14.4 podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
5.15 Zájemce se navíc může ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, přihlásit ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání
informací a provádění přímého marketingu k propagaci zadavatele. Tento účel zahrnuje
zařazení osobního údaje zájemce – kontaktního e-mailu do databáze pro přímý marketing,
zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb zadavatele, a to
elektronickými prostředky komunikace. Toto zpracování je prováděno na základě
oprávněného zájmu zadavatele, přičemž se k tomuto zpracování může soutěžící přihlásit.
Soutěžící může kdykoliv vznést námitku zpracování a jeho osobní údaj bude ihned z
databáze vyřazen, a to prostřednictvím nabízeného odkazu v obdrženém e-mailu
(obchodním sdělení) popřípadě zasláním e-mailu na adresu níže uvedenou.

5.16 Soutěžící může uplatnit svá výše stanovená práva zasláním e-mailu na adresu
office@quiq.cz. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky,
žádosti, stížnosti či jiné dotazy.
6

Závěrečná ustanovení

6.1

Pořadatel ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení vedlejších výher v
soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy.
6.2 Soutěžící má právo na výhru při splnění podmínek soutěže dle těchto pravidel. Nelze
požadovat vyplacení peněžitého plnění namísto získané výhry.
6.3 Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci,
propadají ve prospěch zadavatele soutěže.
6.4 Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí
svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Organizátor neodpovídá za
plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v
rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
Výhra není právně vymahatelná
6.5 Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.
6.6 Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
6.7 Pořadatel vyhrazuje právo organizátora, rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže
podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez
možnosti odvolání rozhoduje organizátor soutěže, resp. porota. V případě pochybností o
splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.
6.8 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit
jednotlivé výhry za výhry jiné. Organizátor si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla
programu kdykoli v jeho průběhu. Změna bude účinná ode dne jejího zveřejnění. Jakékoliv
rozhodnutí organizátora je konečné.
6.9 Pravidla jsou zveřejněna v české i Slovenské jazykové verzi. V případě rozporů je
rozhodující česká jazyková verze.
6.10 Pravidla spotřebitelské soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách
www.haribomalycukrar.cz. V případě změny či úpravy pravidel soutěže bude tato
změna/úprava rovněž zobrazena na uvedených webových stránkách.

V Praze dne 11.6.2019

