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Oficiální	
  pravidla a podmínky soutěže
	
  „Když	
  je ti ouvej“

Tento text obsahuje závazná	
   pravidla a podmínky soutěže (dále již	
   jen „pravidla soutěže“)
„Když	
   je ti ouvej“	
   (dále již	
   jen „soutěž“). Pravidla soutěže v tomto plném znění	
   jsou
zveřejněna na internetových stránkách soutěže www.kdyzjetiouvej.cz (dále jen „internetové	
  
stránky soutěže“) a dostupná	
  na adrese kanceláře organizátora OUTBREAK s.r.o., Drtinova 8,
Praha 5 –	
   Smíchov, PSČ: 150 00, kde jsou zpřístupněna k nahlédnutí	
   všem osobám po
předchozí	
  domluvě	
  	
  s organizátorem soutěže.

!

1. Pořadatel soutěže
1.1.
Pořadatelem soutěže je společnost Mondelez Europe Services GmbH - organizační složka
Česká republika se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, Česká republika,
IČ: 1435485 zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, A 76056 (dále jen
„pořadatel soutěže“).

!

2. Organizátor soutěže
2.1.
Organizátorem soutěže je společnost OUTBREAK s.r.o, se sídlem Vodičkova 704/36, Praha 1
–	
   Nové	
   Město, PSČ: 116 02, IČ: 27600751, zapsaná	
   v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118072 (dále jen „organizátor soutěže“).

!

3. Místo konání	
  a doba trvání	
  soutěže
3.1.
Soutěž	
  probíhá	
  na území	
  České	
  republiky.

!

3.2.
Doba trvání soutěže je stanovena od 31.10.2014, 00:01 hod. do 1.11.2014, 23:59 hod. včetně.

!

4. Podmínky účasti
4.1.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická	
   osoba starší	
   18-ti let s trvalým pobytem nebo
adresou pro doručování	
  na území	
  České	
  republiky (dále jen „účastník soutěže“).

!

4.2.
Ze soutěže jsou vyloučeni jak zaměstnanci společnosti Mondelez Europe Services GmbH,
zaměstnanci organizátora soutěže, tak zaměstnanci skupiny Mondelez se sídlem v Praze, dále
jeho dodavatelé nebo jejich zaměstnanci a osoby výše uvedeným osobám blízké dle § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

!

4.3.

Podmínkou účasti v soutěži je registrace na internetových stránkách soutěže, k níž dojde
vyplněním jména, příjmení a e-mailové adresy a zasláním odpovědi na soutěžní otázku „Kdy
ti bylo ouvej a jak jsi z toho vybruslila “ (dále jen „soutěžní otázka“). Text odpovědi na
soutěžní otázku nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy a
s pravidly této soutěže, v ostatních případech si pořadatel soutěže i organizátor soutěže
vyhrazují	
   právo takový	
   text odpovědi na soutěžní	
   otázku odmítnout a vyřadit autora takové	
  
odpovědi ze soutěže.

!

4.4.
Registrací	
   do soutěže projevuje účastník soutěže souhlas s tím, aby na jím registrovanou emailovou adresu byla zasílána obchodní	
   sdělení	
   pořadatele soutěže a organizátora soutěže
prostřednictvím elektronických prostředků	
  dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační	
   společnosti, a to po dobu 5 let od udělení	
   souhlasu. Souhlas se zasíláním
obchodních sdělení	
  je podmínkou účasti v soutěži.

!

4.5.
Každý	
  účastník soutěže se smí	
  registrovat na internetových stránkách soutěže pouze jednou.

!

4.6.
Podmínkou účasti v soutěži není	
  zakoupení	
  zboží	
  nebo služeb či zaplacení	
  jakéhokoli jiného
vkladu.

!

5. Průběh soutěže a podmínky pro získání	
  výhry
5.1.
Soutěž	
   probíhá	
   výhradně	
   prostřednictvím internetových stránek soutěže. Celkem bude
rozdáno 999 výher.

!

5.2.
Výhercem se stane každý	
   pátý	
   účastník soutěže, který	
   se registroval na internetových
stránkách soutěže dle článku 4.3. těchto pravidel soutěže. Tito výherci obdrží	
   výhru v podobě	
  
3 ks balení produktu Milka Crispello 140g.

!

5.3.
O získání	
  výhry a možnostech převzetí	
  bude účastník soutěže informován e-mailem zaslaným
na jím registrovanou e-mailovou adresu. Organizátor soutěže zároveň	
   bude po ukončení	
  
soutěže kontaktovat všechny výherce na uvedený	
   e-mail, kde požádá	
   všechny výherce o
potvrzení	
   doručovací	
   adresy pro distribuci výher. Na základě	
   poskytnutých informací	
   bude
výhra odeslána nejpozději do 30-ti dnů	
  od ukončení	
  soutěže prostřednictvím České	
  pošty a.s.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související	
  
s průběhem doručování	
   výher. Výhry nelze vyplatit alternativně	
   v hotovosti, ani je nelze
vymáhat soudně.

!

5.4.
Účastí	
  v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli soutěže i organizátorovi soutěže územně	
  a
množstevně	
   neomezenou, bezplatnou nevýhradní	
   licenci na dobu 5 let ke všem způsobům

užití	
   jím zaslané	
   odpovědi na soutěžní	
   otázku, a to včetně	
   užití	
   pro reklamní	
   účely a práva
udělovat ve stejném rozsahu oprávnění	
  tvořící	
  součást licence zcela nebo zčásti třetím osobám
a zároveň	
   dává	
   souhlas s právem postoupit udělenou licenci třetí	
   osobě. Pořadatel soutěže i
organizátor soutěže je oprávněn použít účastníkem soutěže zaslaný	
  text odpovědi na soutěžní	
  
otázku pro marketingové	
  a jiné	
  obchodní	
  účely, publikovat tento text v materiálech určených
k propagaci výrobků	
  v médiích a na internetu a tyto materiály šířit. Účastník soutěže uděluje
pořadateli soutěže i organizátorovi soutěže svolení	
   k jakékoliv změně	
   nebo zásahu do jím
zaslané	
   odpovědi na soutěžní	
   otázku, úpravě, spojení	
   s jiným autorským dílem, uváděním
textu odpovědi na soutěžní	
  otázku bez označení	
  jeho autorství, a zařazení	
  do díla souborného
pro účely marketingové	
   propagace. Zasláním odpovědi na soutěžní	
   otázku na internetové	
  
stránky soutěže účastník soutěže souhlasí	
   s tím, že pořadatel soutěže i organizátor soutěže
jsou oprávněni bezplatně	
  užít jeho jméno, příjmení	
  a podobiznu v médiích (včetně	
  internetu) a
na reklamních materiálech v souvislosti s prezentací	
  této soutěže.

!
6. Ochrana osobních údajů
!

6.1.
Účastník soutěže uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně	
  osobních údajů	
  (dále jen
„zákon o ochraně	
   osobních údajů“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů	
   jím
nahlášených v rámci soutěže za účelem předání	
  výhry, či jiných otázek spojených se soutěží	
  a
za účelem informování	
   o dalších marketingových akcích organizátora soutěže či pořadatele
soutěže, jakož	
   i nabízení	
   produktů	
   organizátora soutěže či pořadatele soutěže a zasílání	
  
obchodních sdělení	
  prostřednictvím elektronických prostředků	
  podle zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační	
  společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže s tím,
že poskytnutí	
   údajů	
   je dobrovolné. Správcem osobních údajů	
   ve smyslu zákona o ochraně	
  
osobních údajů	
  je společnost OUTBREAK s.r.o, se sídlem Vodičkova 704/36, Praha 1 –	
  Nové	
  
Město, PSČ: 116 02, IČ: 27600751, zapsaná	
   v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 118072.

!

6.2.
Účastník soutěže zároveň	
   vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené	
   osobní	
   údaje byly po dobu
5 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i
prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem soutěže či pořadatelem soutěže,
zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž	
  a marketingové	
  služby.

!

6.3.
Účastník soutěže má	
   právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů	
   kdykoliv odvolat
písemnou žádostí	
   nebo žádostí	
   zaslanou na e-mailovou adresu organizátora soutěže anna@outbreak.cz. Odvolání	
   souhlasu je účinné	
   okamžikem jeho doručení	
   orgánizátorovi
soutěže. Odvolání	
   souhlasu během trvání	
   soutěže povede k vyloučení	
   účastníka soutěže ze
soutěže. Účastník soutěže má	
   dále práva dle §	
   12 a §	
   21 zákona o ochraně	
   osobních údajů, tj.
zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání	
   údajů, které	
   se ho týkají, a právo je
opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož	
  i právo na náhradu případné	
  újmy
podle příslušných právních předpisů.

!

!

7. Závěrečná	
  ustanovení
7.1.
Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí	
   v soutěži vyjadřuje každý	
   účastník soutěže souhlas
s pravidly a podmínkami této soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní	
   řád
České	
  republiky ani oprávněné	
  zájmy pořadatele soutěže či organizátora soutěže.

!
!
!

7.2.
Pořadatel soutěže a organizátor soutěže tímto nejsou vůči účastníkům soutěže jinak zavázáni a
ti nemají	
  nárok na jakákoliv jiná	
  plnění	
  ze strany pořadatele soutěže či organizátora soutěže,
než	
  ta, která	
  jsou uvedena v těchto pravidlech soutěže.

!

7.3.
Pořadatel soutěže a organizátor soutěže si vyhrazují	
   právo činit kdykoliv rozhodnutí	
   ve všech
záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně	
   změny pravidel, přerušení	
  
soutěže, pozastavení	
   soutěže, předčasného ukončení	
   soutěže nebo vyloučení	
   jakéhokoli
účastníka soutěže ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu
nedodržení	
  pravidel soutěže nebo při podezření	
  z nezákonného jednání	
  nebo jiného závadného
chování	
   ze strany účastníka soutěže jako je např. manipulace s výsledky pořadí	
   nebo jiné	
  
jednání	
  ovlivňující	
  nekalým způsobem výsledky soutěže.

!

7.4.
Tato pravidla soutěže jsou úplná	
  a závazná	
  pro všechny účastníky soutěže.

!

7.5.
Tato pravidla soutěže se řídí	
  právním řádem České	
  republiky.

!
!

V Praze dne 22. 10. 2014

