I. Název soutěže
Soutěž s Droždí.cz (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor Soutěže a Pořadatel soutěže
Organizátorem soutěže je obchodní společnost Lesaffre Česko, a. s., IČ: 25827529, se sídlem
Hodolanská 1296/34, Hodolany, 779 00 Olomouc, (dále také jako „organizátor“).
Pořadatelem soutěže je PRIA SYSTEM s.r.o., IČ: 29206740, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05
Zlín (dále jen „pořadatel“).

III. Termín Soutěže a rozsah
1. Soutěž bude probíhat na stránce http://www.soutez.drozdi.cz/ v termínu od 1. 10. 2018 od
10:00 do 31. 12. 2018 do 23:59.
2. Soutěž probíhá na území České republiky.
3. Výherce hlavní ceny bude oficiálně oznámen na soutěžní stránce nejpozději 5 dní po ukončení
Soutěže.

IV. Podmínky účasti v Soutěži
Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky, která akceptuje a zároveň splní tato pravidla Soutěže. Osoby, které jsou v
pracovním, rodinném nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na
přípravě a organizaci soutěže či jejich zaměstnanci, jsou vyloučeny ze Soutěže.
Ze Soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky Soutěže a soutěžní
microsite http://www.soutez.drozdi.cz/
Další podmínky pro účast v Soutěži jsou:
- vstup do soutěžní aplikace;
- udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů organizátorovi Soutěže;
- zakoupení vybraného zboží společnosti Lesaffre Česko, a. s., organizátora Soutěže.
Každý účastník soutěže si může založit pouze 1 účet v soutěžní aplikaci, pod kterým se bude
Soutěže účastnit.

V. Princip Soutěže
1. Soutěžící si zakoupí v obchodě alespoň 3 ks droždí distribuovaného společností Lesaffre
Česko, a. s. (Čerstvé pekařské droždí 42 g, Fala 42 g, Noli 42 g, Saf-instant 10 g, Saf-instant
125 g nebo Noli 7 g).
2. Ponechá si účtenku, na které budou vyznačeny alespoň 3 ks droždí a na které bude viditelný
kód účtenky (BKP kód).
3. Pro nahrání soutěžního kódu se musí soutěžící přihlásit pomocí svého Facebook profilu či se
zaregistrovat pomocí formuláře na webových stránkách http://www.soutez.drozdi.cz
4. Po vstupu do soutěžní aplikace vloží platné číslo účtenky (prvních 16 znaků BKP kódu) a tím je
zařazen do hry.
5. Každý účastník Soutěže může vložit více unikátních kódů z více účtenek.

VI. Výhry
Hlavní výhry:
1. cena – 1 x poukaz na dovolenou v hodnotě 25 000 Kč
2. cena - kuchyňský robot ETA Gratus Max
3. cena - dárková sada dřevěných výrobků do kuchyně + roční zásoba sušeného droždí
Vedlejší výhry:
30 x praktická sada dřevěných výrobků do kuchyně + měsíční zásoba sušeného droždí
Hlavní výhra bude vyhodnocena do 5 dnů od ukončení Soutěže. Vedlejší výhry budou
vyhodnoceny do 5 dnů po uplynutí měsíce, ve kterém se soutěží.
Vítěz hlavní ceny bude určen náhodným výběrem a bude muset doložit oprávněnost výhry.
Oprávnění doloží tak, že zašle poštou na adresu organizátora nebo naskenovanou či ofocenou
účtenku s kódem, ke kterému bude přiřazena cena. Vítěz k tomu bude vyzván organizátorem
Soutěže na email, který účastník Soutěže na sebe zanechá. V případě, že do 5 kalendářních dnů
vyzvaný soutěžící účtenku nedoloží, bude vybrán náhradní výherce, kterému poběží stejné
podmínky oprávněnosti výhry.
Vítězové vedlejších výher budou vybráni stejným způsobem, každý měsíc bude oznámeno 10
výherců vedlejších cen.

VII. Osobní údaje
1.

Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace uděluje organizátorovi, jakožto
správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „Zákon) a dále ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) (dále jen „Nařízení“) souhlas se
shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a
emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro
další obchodní a marketingové účely organizátora, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a
informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 4 měsíců od zahájení
Soutěže. Tyto osobní údaje nejsou přenášeny mimo země EU.

2.

V případě, že se účastník Soutěže stane výhercem, dává organizátorovi za stejným účelem rovněž
souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu své
doručovací adresy, a dále souhlas ke zveřejnění jména, příjmení a neúplné doručovací adresy (v
rozsahu obec), na Facebook stránkách a webových stránkách organizátora.

3.

Soutěžící zároveň přihlášením do soutěžní aplikace vyjadřuje souhlas s tím, aby organizátorem
zpracovávané osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným poskytnuty také
třetím osobám zajišťujícím Soutěž, a to:
a. pořadateli Soutěže;
b. společnosti Facebook;
c. správci webových stránek Soutěže: PRIA SYSTEM s.r.o., IČ: 29206740, se sídlem
Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín.
d. smluvnímu partnerovi poskytujícímu výhry do Soutěže: ETA a.s., IČ: 275 44 001,
se sídlem Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník.

4.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a lze je zpracovávat pouze na základě výslovného
souhlasu soutěžícího. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese

sídla organizátora, nebo e-mailem na adresu drozdi@drozdi.cz. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem doručení organizátorovi. V případě, že souhlas ke zpracování těchto údajů není
soutěžícím udělen, nebo je odvolán před určením vítěze dle vyhlášených pravidel Soutěže,
případně před předáním výhry v Soutěži, není možné soutěžícího v Soutěži registrovat či mu
případnou výhru po odvolání souhlasu předat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních
údajů tedy účast soutěžícího v Soutěži končí.
5.

Soutěžící má dále dle Zákona a Nařízení také následující práva:
a. vzít souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, přičemž odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost jejich zpracování prováděnou před
odvoláním souhlasu;
b. požadovat po organizátorovi Soutěže informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat
si kopii těchto údajů;
c. vyžádat si u organizátora Soutěže přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
d. požadovat po organizátorovi Soutěže výmaz těchto osobních údajů;
e. na přenositelnost údajů k jinému správci;
f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud má-li soutěžící
za to, že Správce při zpracování jeho osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

VIII. Další ustanovení
1. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně
změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne
uveřejnění na Facebook stránce www.facebook.com/peceninasbavi a stránce Soutěže
http://www.soutez.drozdi.cz/. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné,
nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla
napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze Soutěže vyloučen;
to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla
či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se
zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy
v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor
neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů,
účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.
3. Ze Soutěže budou vyřazeni účastníci Soutěže, kteří:
- se snaží dosáhnout výsledku pomocí nepovolené manipulace s aplikací;
- se budou o vítězství pokoušet pomocí duplikovaných falešných osobních profilů;
- nebo se jiným podvodným jednáním snaží Soutěž vyhrát.
O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky Soutěže, rozhoduje organizátor. Pokud bude
zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.
4. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry
výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Organizátor má právo po předchozím upozornění
měnit pravidla Soutěže včetně doby její platnosti či Soutěž ukončit.
5. Předání hlavní výhry bude sjednáno osobně s výhercem po jeho kontaktování organizátorem.

6. Předání vedlejší výhry proběhne zasláním věcné ceny na korespondenční adresu výherce,
kterou uvede organizátorům po jejich výzvě.
7. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
8. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi Soutěže. Organizátor neodpovídá za vady,
poškození či ztráty spojené s dodávkou výher. Reklamovat vady výhry není možné.
9. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
10. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu
prezentujícím tuto Soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

Tato pravidla Soutěže jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této
Soutěže.

