PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJTE S TRESemmé
(dále jen „Pravidla”)

1.

POŘADATEL

1.1.

Pořadatelem soutěže “Vyhrajte s TRESemmé“ (dále jen „Soutěž“) je společnost
UNILEVER ČR, spol. s r.o., sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, Česká
republika, IČ: 186 27 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „Pořadatel“).

1.2.

Soutěž technicky zajišťuje společnost Garp Integrated s.r.o., IČ 277 09 540, se sídlem
Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále jen „Organizátor“).

2.

OBECNÉ PODMÍNKY

2.1.

Soutěž bude probíhat na území České republiky ve všech kamenných prodejnách a
internetových e-shopech (dále jen „Místo konání soutěže“). Internetovými e-shopy na
území České republiky se rozumí e-shopy provozované na doménách .cz v českém
jazyce.

2.2.

Soutěž probíhá od 1. 1. 2020 (00:00:00) do 3. 3. 2020 (23:59:59) (dále jen „Doba trvání
soutěže“).

2.3.

Účastníkem Soutěže může být každá svéprávná fyzická osoba starší 15 let která v době
konání Soutěže provede nákup alespoň dvou libovolných produktů značky
TRESemmé v Místě konání soutěže, uschová si účtenku, zaregistruje se na Webových
stránkách, a splní veškeré podmínky stanovené Pravidly Soutěže (dále jen „Soutěžící”).
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k
Organizátorovi, Pořadateli jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.4.

Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje Pravidla Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

2.5.

Pro účast v soutěži je nutné, aby soutěžící v době trvání soutěže:
a) navštívil Místo konání soutěže,
b) zakoupil zde alespoň dva libovolné produkty značky TRESemmé a uschoval si
získanou účtenku za tento nákup, přičemž účtenkou se rozumí originální tištěný
zjednodušený daňový doklad nebo faktura z internetového obchodu (dále také
„Soutěžní nákup“),
c) zaregistroval se na webových stránkách www.tresemmesoutez.cz (dále
jen „Webové stránky”) postupem dle těchto Pravidel (dále jen „Registrace“).

2.6.

Soutěžící je povinen pro učinění Registrace správně, řádně a úplně vyplnit následující
údaje:
a) e-mail Soutěžícího,
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b) datum a čas nákupu,
c) místo nákupu,
d) čitelný scan účtenky prokazující Soutěžní nákup ve formátu JPG, PNG, GIF nebo
PDF s velikostí souboru do 2 MB.
2.7.

Účastí v Soutěži Soutěžící uděluje souhlas s těmito Pravidly a se zpracováním osobních
údajů za účelem organizace této soutěže, bez kterých není účast v soutěži možná.

2.8.

Registraci musí Soutěžící pro dokončení potvrdit stiskem tlačítka „Potvrdit“, čímž
prohlašuje a potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s těmito Pravidly a se zpracováním
osobních údajů. Po úspěšné Registraci bude Soutěžícímu na jeho e-mail uvedený při
Registraci vygenerován notifikační e-mail. Do Soutěže budou zařazeny jen osoby,
kterým byl úspěšně vygenerován notifikační e-mail v souladu s Pravidly a jejichž scan
účtenky bude čitelný a bude odpovídat Pravidlům.

2.9.

Pokud bude zjištěno, že údaje vyplněné při Registraci nejsou úplné, pravdivé či správné
a/nebo Soutěžící bude obcházet Pravidla či u Soutěže podvádět, bude daná Registrace ze
soutěže vyloučena, případně dle rozhodnutí Pořadatele nebude Soutěžící do soutěže
zařazen.

3.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

3.1.

Soutěž je vyhodnocena formou losování prostřednictvím počítačového algoritmu.

3.2.

Do slosování jsou zařazeny všechny Registrace přijaté v Době trvání soutěže, které byly
učiněny řádně, dle těchto Pravidel a nedošlo k vyřazení Soutěžícího pro rozpor s těmito
Pravidly nebo pro obcházení těchto Pravidel. Slosování probíhá ihned po skončení Doby
trvání soutěže, tj. 4. 3. 2020 (00:00:00) (dále jen „Slosování Hlavní Ceny“).

3.3.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže.

3.4.

Výhercům vedlejších výher bude v případě splnění Pravidel zaslán email potvrzující
jejich výhru (dále jen “Oznámení výhry”) s odkazem na online formulář na vyplnění
údajů pro doručení výhry (dále viz kap. 5. Doručení výhry). Výherce je povinen vyplnit
formulář do 7 kalendářních dní.

3.5.

Výherce hlavní výhry bude v případě splnění Pravidel kontaktován emailem
Organizátorem do 5 pracovních dnů od Slosování Hlavní ceny s informacemi o dalším
postupu (dále viz kap. 5. Doručení výhry).

4.

VÝHRY, PODMÍNKY

4.1.

Výhercem se stává Soutěžící, jehož Registrace bude vylosována jako výherní. Výhercem
může být pouze Soutěžící splňující tato Pravidla (dále jen “Výherce”).

4.2.

Do soutěže je vloženo celkem 24 výher. Výhra Výherce je určena následovně:
4.2.a)

první vylosovaný Výherce získá Hlavní výhru dle odst. 4.5 odrážky 3
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4.2.b)

druhý až devátý vylosovaný Výherce získá Vedlejší výhru v podobě voucheru
na zoot.cz dle odst. 4.5 písm. a),

4.2.c)

desátý až dvacátý čtvrtý vylosovaný Výherce získá Vedlejší výhru v podobě
balíčku TRESemmé dle odst. 4.5 písm. b),

4.3.

Každý Soutěžící je oprávněn získat neomezený počet účtenek a zaregistrovat je do
Slosování. Soutěžící se může zúčastnit akce opakovaně po celou Dobu trvání soutěže,
avšak pouze pokud s každou Registrací nahraje unikátní účtenku nákupu. Pokud bude
zjištěno, že soutěžící nahrává falšované účtenky či provádí Registrace bez řádných
účtenek, budou vyřazeny veškeré Registrace takového Soutěžícího.

4.4.

Každý Soutěžící je povinen uschovat všechny originální soutěžní účtenky a v případě
výhry je na požádání všechny předložit ve lhůtě stanovené Organizátorem.

4.5.

V Soutěži se hraje o následující ceny:
1.

VEDLEJŠÍ VÝHRY:
a) 8x voucher na nákup do internetového obchodu www.zoot.cz v hodnotě 2500 Kč,
platnost voucheru je 30. 6. 2020;
b) 15x balíček produktů TRESemmé obsahující následující produkty:
−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Conditioner 400ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Primer Protection Spray 125ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 Shampoo 400ml,

−

1x TRESemmé Biotin + Repair 7 New Instant Recovery Mask 300ml;

(společně dále jen jako „Vedlejší výhra“).
2.
−

HLAVNÍ VÝHRA:
Zájezd do New Yorku na 7 dní/5 nocí pro 2 osoby s následujícími parametry:
−

Hodnota zájezdu 80.000 Kč,

−

Zpáteční letenky v economy třídě pro 2 osoby z Prahy nebo Vídně do New
Yorku,

−

Ubytování pro 2 osoby na 5 nocí se snídaní v 3* hotelu na Manhattanu,

−

Transfery v rámci USA (letiště - hotel - letiště) pro 2 osoby,

−

Cestovní pojištění pro 2 osoby,

−

Pomoc s podáním žádosti autorizace ESTA pro 2 osoby,

−

Asistence 24/7 česky nebo slovensky mluvícího zástupce cestovní
kanceláře po dobu zájezdu,

−

Výhra je přenositelná – účastníky zájezdu sdělí výherce obratem na žádost
Pořadatele.
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(„Hlavní výhra“)
−

Zájezd zajišťuje cestovní kancelář Go2 s.r.o., Lucemburská 1599/31, 130 00 Praha 3
- Žižkov, IČ: 24797634.

−

Podmínky cestovní kanceláře:
a) Zájezd je možné realizovat ve 3 volitelných termínech, které budou výherci
nabídnuty, a to v období květen – červen 2020 nebo září - říjen 2020 (a to
vždy mimo státní svátky v ČR/SK a mimo státní svátky v USA).
b) Výherce nese za výběr a chování osob, které s ním budou čerpat výhru, v
případě, že tyto osoby budou mladší 18 let, plnou odpovědnost. Výherce si
je vědom obsahu výhry a je povinen zohlednit zdravotní stav svůj a osoby,
která jej/ji doprovází.
c) Termín výhry, tj. zájezdu je pevně stanoven a nelze jej ze strany výherce či
jím určených osob měnit. Termín zájezdu může být Pořadatelem pozměněn.
V případech tzv. vyšší moci bude zájezd zrušen a jeho zrušení se řídí storno
podmínkami. V takovém případě není možné zájezd nahradit ani změnit jeho
termín. Podrobné podmínky jsou dostupné ve Všeobecných podmínkách na
www.ckgo2.cz .
d) Účastníkem/výhercem zájezdu se mohou stát i osoby mladší 18ti let, s
jejichž účastí na čerpání výhry vyslovili jejich zákonní zástupci svůj souhlas.
Pro čerpání výhry je výherce mladší 18-ti let povinen předložit příslušné
souhlasy dle požadavku Pořadatele. Účastník je rovněž povinen zajistit a
předložit jednotlivé souhlasy od zákonných zástupců osoby mladší 18 let.
Pokud je účastníkem/výhercem osoba mladší 21 let, musí být druhý účastník
starší 21 let z důvodu limitu plnoletosti v USA.
e) Účastníkem zájezdu může být pouze ta osoba, jež má platnou cestovní
autorizaci ESTA, která může být vyřízena příslušnou cestovní kanceláří za
poplatek ve výši 14 USD/osoba. Správní poplatek není součástí výhry a
hradí jej výherce. Za tímto účelem vyplní a podepíše účastník zájezdu
odpovídající formulář. Základní předpoklady pro vyřízení ESTA jsou
následující: i) je třeba vlastnit biometrický pas platný minimálně 6
měsíců po návratu ze zájezdu, a zároveň ii) účastník zájezdu od roku 2011
nenavštívil žádnou z následujících zemí: Irák, Irán, Sýrie, Súdán, Libyi,
Somálsko a Jemen a zároveň iii) účastník zájezdu nemá v žádné ze zemí dle
bodu ii. občanství. V případě nesplnění podmínek k udělení registrace ESTA
není Pořadatel ani cestovní kancelář odpovědná za neobdržená cestovní
registrace ESTA, která je podmínkou pro vstup do USA. Klient je povinen
splňovat vstupní a vízové podmínky tranzitní i cílové destinace, Pořadatel
ani cestovní kancelář nenese odpovědnost za případné odepření vstupu do
země či přepravního prostředku. Podrobné podmínky jsou dostupné na
www.ckgo2.cz.
f) Po potvrzení jmen osob čerpajících výhru a termínu zájezdu nelze již
zvolený termín a jména osob změnit. V případě, že z jakéhokoli důvodu se
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výherce nebo jeho doprovod nemůže zúčastnit potvrzeného zájezdu, výhra v
příslušné části bez náhrady propadá.
g) Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu, obsahu (vč. destinací) i
délky zájezdu. V případě jakékoliv takové změny Organizátor zajistí, aby
hodnota a kvalita změněného zájezdu byla srovnatelné s původními
parametry hlavní výhry. Případné navýšení ceny zájezdu oproti původnímu
takto změněnému zájezdu hradí Pořadatel.
h) Výherce se zavazuje dodržovat všechny podmínky účasti na zájezdu, jakož i
pokyny Pořadatele, Organizátora nebo jimi určených osob učiněné v
souvislosti se zájezdem a jeho realizací. Výherce bere na vědomí, že pokud
nedodrží pokyny, zájezd může být automaticky zrušen, nebo může být
výherce nebo jeho doprovod vyloučen z (další) realizace zájezdu. Výherce je
srozuměn s tím, že čerpání hlavní výhry je podmíněno uzavřením smlouvy o
zájezdu s příslušnou cestovní kanceláří. Veškeré podmínky čerpání Hlavní
výhry a smlouvy o zájezdu jsou dostupné ve Všeobecných podmínkách na
www.ckgo2.cz
4.6.

Každý Soutěžící může vyhrát vždy jen jednu výhru bez ohledu na počet Registrací
zařazených do Slosování.

4.7.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, výsledky jsou konečné a hodnotu výher nelze
vyplatit v penězích.

5.

DORUČENÍ VÝHER

5.1.

Po oznámení Hlavní výhry bude Výherce prostřednictvím emailu Organizátorem vyzván
k předání kontaktních údajů k následné domluvě ohledně čerpání Hlavní výhry včetně a
případně k předání nezbytných relevantních dokumentů k prokázání výhry. Výherce je
povinen předat kontaktní údaje Organizátorovi nejpozději do 5 pracovních dnů od
obdržení emailu o výhře. V případě, že výherce kontaktní údaje či jiné vyžádané
dokumenty nezašle ve stanovené lhůtě, výhra bez náhrady propadá ve prospěch
Organizátora soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít
k jiným marketingovým účelům. Organizátor předá kontaktní údaje cestovní kanceláři,
která obratem Výherce kontaktuje s informacemi o dalším postupu.

5.2.

Doručení Vedlejší výhry zajišťuje Organizátor prostřednictvím služby Zásilkovna (dále
jen “Doručovatel”). Doručení výhry hradí Pořadatel. Výherce není oprávněn požadovat
převzetí výhry jiným způsobem než prostřednictvím Doručovatele. Vedlejší Výhry
budou Výhercům odeslány a doručeny nejpozději do jednoho měsíce od Oznámení
výhry.
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6.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ
POVAHY

6.1.

Zapojením se do soutěže souhlasí Soutěžící s Pravidly této soutěže a se zpracováním
osobních údajů následovně:
a) Správcem je Pořadatel;
b) Účelem je realizace Soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání
výher, zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení Soutěže,
osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění
podmínek Soutěže Soutěžícím;
c) Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži;
souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast Soutěžícího v soutěži bude ukončena;
d) Doba zpracování je doba: od registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení
soutěže, u výherců do uplynutí 12-ti měsíců od čerpání výhry, následně budou
uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru po dobu tří
let a doklady nezbytné pro daňové účely po dobu deseti let;
e) Rozsah údajů: údaje vyplněné při Registraci dle těchto Pravidel vč. Účtenky (tj.
zejména jméno, příjmení a emailová adresa, případně též adresa pro doručení výhry),
a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, místo soutěžního nákupu,
IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a
související komunikace, údaj o věku nad 15 let, komunikace;
a) Příjemci: pověření zpracovatelé včetně Organizátora, v případě Hlavní výhry cestovní
kancelář;
b) Soutěžící má právo na přístup k údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky
proti zpracování na základě oprávněného zájmu, námitky proti provádění přímého
marketingu, přenositelnost a odvolání svého souhlasu; Soutěžící může taktéž uplatnit
stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
www.uoou.cz;;
c) Kontaktní údaje správce a pověřence jsou: info@tresemmesoutez.cz;
d) Více informací o zpracování, příjemcích a informací o právech a možnostech jejich
uplatnění Soutěžící nalezne v dokumentu „Oznámení o ochraně osobních údajů“
dostupné na stránkách www.unilever.cz.

1.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.2.

Tato Pravidla slouží k úpravě podmínek Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům zapojujícím
se do Soutěže v České republice. Soutěž je pro každý stát samostatně vyhodnocována.
Tato Pravidla jsou jediným dokumentem závazně Soutěž upravujícím. V případě rozporů
s jinými dokumenty mají přednost tato Pravidla.

1.3.

Pořadatel a/nebo Organizátor jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit Soutěžícího,
a to v případě, že budou mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži
6

podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly Soutěže nebo
dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele
a/nebo Organizátora je konečné a bez možnosti odvolání.
1.4.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla během Soutěže či rozhodnout
o přerušení či úplném zrušení Soutěže. Změna je účinná zveřejněním.

1.5.

V případě zrušení této Soutěže nemají Soutěžící nárok na náhradu vynaložených nákladů
či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Soutěží vznikly.

1.6.

Soutěžící nemají nárok na náhradu škod vzniklých v souvislosti s účastí v soutěži.
Omezení odpovědnosti Pořadatele a Organizátora se uplatní v maximálním rozsahu,
v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

1.7.

Registrací a účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje
se je dodržovat.

V Praze, dne 23. 12. 2019
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