Pravidla soutěže

I. Název soutěže
Soutěž o pobyt na Katlově s Jakubem Vágnerem a o 1000 vín z Jižní Moravy (dále jen „Soutěž“)
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel Soutěže. Tento statut je jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže. Tento statut může být pozměněn pouze formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu.
II. Organizátor Soutěže
Organizátorem a současně vyhlašovatelem Soutěže je společnost Hamé s.r.o.
se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
IČ: 282 13 556
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439
zastoupení – Paweł Szcześniak, jednatel
(dále jen „Organizátor“).
III. Termín a místo konání Soutěže
Soutěž se bude konat v termínu od 1. 9. 2019 od 12:00 hodin do 15. 10. 2019 do 23:59 hodin.
Soutěž se bude konat na území České republiky a Slovenské republiky a na webových stránkách
www.soutez.hame.cz (dále jen „Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).
IV. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na výrobky prodávané pod obchodní značkou Májka (trvanlivé a chlazené paštiky)
(dále jen „Soutěžní výrobky“).
V. Účastník soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo
Slovenské republiky starší 18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži
(dále jen „Účastník“).
Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že
se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora.
V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži,
Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.
VI. Podmínky účasti v soutěži
Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
- jednorázový nákup (tj. na jednu účtenku) libovolné kombinace minimálně 2 ks Soutěžních
výrobků, resp. výrobků prodávaných pod obchodní značkou Májka, v Době konání Soutěže a
v Místě konání Soutěže. Za tento nákup obdrží Účastník od prodejce daňový doklad, resp.
účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do Soutěže. Originál dokladu o nákupu je vždy
nutné uschovat;
- vyplnění registračního formuláře soutěžní aplikace umístěného na webových stránkách
Soutěže www.soutez.hame.cz v Době konání Soutěže;
- splnění pravidel Soutěže;
- udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro účely Soutěže;
- předložení účtenky odesláním její fotografie/scanu na e-mail soutez@hame.cz
- do Soutěže jsou přijímány také faktury z internetových obchodů (e-shopů)
- každý jednorázový nákup Soutěžních výrobků opravňuje Účastníka k odeslání vždy jen jedné
soutěžní registrace, tzn. příslušnou účtenku je možné do soutěže zapojit pouze jednou.

Účastník se tak může zúčastnit Soutěže opakovaně, vždy však s novým nákupem, ke kterému
obdrží novou účtenku prokazující požadovaný nákup
(dále jen „Podmínky účasti v Soutěži“).
VII. Vyhodnocení soutěže
Výhry v soutěži jsou rozděleny na Hlavní výhru a Vedlejší výhry.
Hlavní výhra bude určena losováním, které proběhne do 3 pracovních dnů po ukončení soutěže. Do
slosování budou zahrnuti všichni Účastníci, kteří řádně splnili pravidla této Soutěže. Losování proběhne
v sídle Organizátora. Slosování se provede za účasti komise složené ze 2 členů určených Organizátorem
(dále pouze „Komise“). Po uskutečnění slosování Komise zhotoví zápis, ve kterém popíše průběh
slosování a uvede výherce Hlavní výhry, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených při registraci
Účastníka. Členové Komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s
ohledem na ochranu jejich osobních údajů.
Výherci Vedlejší výhry budou určeni na základě pořadí, kdy každý 30. Účastník, který řádně splnil
pravidla této Soutěže, získává Vedlejší výhru – počet ks lahví dle následující tabulky:
Pořadí Účastníka
Vedlejší výhra – počet ks lahví
30
6 lahví
60
1 láhev
90
12 lahví
120
18 lahví
150
6 lahví
180
6 lahví
210
12 lahví
240
18 lahví
270
6 lahví
300
6 lahví
330
12 lahví
360
18 lahví
390
6 lahví
420
6 lahví
450
12 lahví
480
18 lahví
510
6 lahví
540
6 lahví
570
12 lahví
600
18 lahví
630
6 lahví
660
6 lahví
690
12 lahví
720
18 lahví
750
6 lahví
780
1 láhev
810
6 lahví
840
12 lahví
870
18 lahví
900
6 lahví
930
1 láhev
960
12 lahví
990
18 lahví
1020
6 lahví
1050
6 lahví

1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530
1560
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
2040
2070
2100
2130
2160
2190
2220
2250
2280
2310
2340
2370
2400
2430
2460
2490
2520
2550
2580
2610

12 lahví
18 lahví
6 lahví
1 láhev
12 lahví
24 lahví
6 lahví
12 lahví
6 lahví
12 lahví
24 lahví
6 lahví
1 láhev
6 lahví
6 lahví
12 lahví
24 lahví
6 lahví
1 láhev
6 lahví
12 lahví
24 lahví
6 lahví
1 láhev
12 lahví
24 lahví
6 lahví
12 lahví
18 lahví
24 lahví
6 lahví
12 lahví
18 lahví
24 lahví
6 lahví
1 láhev
12 lahví
18 lahví
24 lahví
6 lahví
1 láhev
12 lahví
18 lahví
24 lahví
6 lahví
12 lahví
18 lahví
24 lahví
6 lahví
1 láhev
24 lahví
6 lahví

2640
2670

18 lahví
24 lahví

Do Soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní registrace, které Organizátor obdrží v průběhu
celého trvání Soutěže. Platnou soutěžní registrací se rozumí taková registrace, která obsahuje
požadované údaje podle webového registračního formuláře a byla zaslána v souladu s těmito pravidly.
Každé vložené registraci na webové stránce www.soutez.hame.cz, která byla platně vložena, bude
přiřazeno číslo podle pořadí.
Účastník je v rámci Soutěže individualizován emailovou adresou, s níž se zapojil do Soutěže. Každý
Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze s jednou emailovou adresou (Soutěže se tedy nemůže
zúčastnit jedna osoba s více emailovými adresami a ani více osob se stejnou emailovou adresou). Každý
Účastník odesláním soutěžní registrace potvrzuje, že je oprávněným uživatelem emailové adresy.
V případě zapojení do Soutěže více osob pod identickou emailovou adresou bude pro Soutěž platné
pouze zapojení osoby, která zaslala soutěžní registraci nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje
prostřednictvím více emailových adres, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.
Jeden Účastník může v rámci celé této Soutěže vyhrát, jak výhru Hlavní, tak i 1x výhru Vedlejší.
V případě opakovaného vzniku nároku na Vedlejší výhru stejné osobě nárok na tuto opakovanou
Vedlejší výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje Účastník s následujícím pořadovým číslem a platnou
registrací.
VIII. Výhra
Hlavní výhrou se rozumí jeden pobyt na Katlově s Jakubem Vágnerem pro 2 dospělé osoby a 2 děti,
s termínem pobytu buď 10. – 13. 4. 2020 nebo 30. 4 – 3. 5. 2020 (tj. vždy na 3 noci).
Vedlejší výhrou se rozumí 1000 lahví vín z Jižní Moravy.
IX. Předání Výhry
Každý Výherce bude kontaktován na emailové adrese, ze které byla odeslána soutěžní registrace,
případně telefonicky, s oznámením, že se stal výhercem Hlavní nebo Vedlejší výhry, a to nejpozději do
5 pracovních dní od ukončení soutěže, tj. nejpozději do 22. 10. 2019. Výherce Hlavní výhry je povinen
Organizátorovi písemně (emailem) závazně potvrdit termín pobytu (z nabízených dvou možností
uvedených v čl. VIII), a to do 14 dní od okamžiku, kdy byl informován o tom, že se stal výhercem Hlavní
výhry.
V případě, že se Organizátorovi nepodaří zkontaktovat výherce emailem (případně telefonicky) a /
nebo pokud nebude reagovat na odeslané emailové či SMS zprávy s oznámením o tom, že se stal
výhercem Soutěže, do 5 pracovních dnů ode dne odeslání SMS zprávy nebo emailu Organizátorem,
ztrácí nárok na výhru a výherce v případě Hlavní výhry bude znovu losován, u Vedlejších výher se
výhercem stane Účastník s následujícím pořadovým číslem a platnou registrací.
Organizátor si vyhrazuje právo na ověření splnění podmínek k platné účasti v Soutěži a to výzvou
Účastníka k doložení:
• adresy na poslání výhry,
• zaslání účtenky na adresu Organizátora Soutěže na ověření.
Pokud dojde ke ztrátě účtenky z nákupu, ztrácí výherce nárok na výhru a výherce v případě Hlavní výhry
bude znovu losován, u Vedlejších výher se výhercem stane Účastník s následujícím pořadovým číslem
a platnou registrací.
V případě, že nebude Organizátorem přijata vyžádaná účtenka potvrzující všechny náležitosti potřebné
k platné účasti v Soutěži, a to do 7 dnů ode dne výzvy Organizátorem k jejímu zaslání výhercem, ztrácí
výherce nárok na výhru a výherce v případě Hlavní výhry bude znovu losován, u Vedlejších výher se
výhercem stane Účastník s následujícím pořadovým číslem a platnou registrací.
Po ověření účtenky bude výherce zpětně Organizátorem kontaktován a bude s ním dohodnut způsob
a termín předání výhry.
Předání výher zajišťuje Organizátor. Předání výher se uskuteční nejpozději do 29. 11. 2019.

V případě, že výherce nepřevezme výhru do 1 měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, ztrácí
výherce nárok na výhru a výherce v případě Hlavní výhry bude znovu losován, u Vedlejších výher se
výhercem stane Účastník s následujícím pořadovým číslem a platnou registrací.
Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Organizátor nenese žádnou
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry či v souvislosti s účastí v Soutěži.
Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s čerpáním
výhry nenese Organizátor Soutěže žádnou zodpovědnost.
Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.
X. Další ustanovení Soutěže
Zpracování osobních údajů
Organizátor, jako správce osobních údajů, a technický správce, jako zpracovatel, zpracovávají osobní
údaje Účastníka soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Účastník Soutěže poskytne na soutěžní webové stránce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními
předpisy souhlas Organizátorovi se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová
adresa, telefonní číslo a adresa bydliště za účelem realizace této Soutěže dle těchto pravidel. Osobní
údaje Účastníků budou užity pro účely vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání
Soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace
výher.
Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech je nezbytným předpokladem pro
účast Účastníků v Soutěži a bez poskytnutí těchto údajů se osoby nebudou moci zúčastnit Soutěže
podle těchto pravidel.
Osobní údaje Účastníků budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových
orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 2 let.
Osobní údaje získané pro účely Soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného
profilování a nejsou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.
Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím technického správce.
Účastník má právo požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování. Účastník má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za
podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má Účastník právo na přenositelnost osobních údajů, které
se ho týkají a které poskytl Organizátorovi. Účastníci mohou v otázkách zpracování svých osobních
údajů kontaktovat Organizátora, a to na e-mailové adrese soutez@hame.cz. Pokud se Účastník
domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se
na Organizátora se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese soutez@hame.cz. Jestliže bude
žádost Účastníka shledána oprávněnou, Organizátor neprodleně odstraní závadný stav. Tím není
dotčena možnost Účastníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Účastník svým souhlasem s těmito pravidly Soutěže potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně
přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.
Organizátor neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se Soutěží.
Organizátor není zodpovědný za nemožnost účasti v Soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
Organizátor neodpovídá za nedoručení soutěžních registrací či za jakékoli technické problémy spojené
se zasláním soutěžní registrace.

Originál soutěžní účtenky je Účastník povinen pečlivě uschovat pro účely ověření údajů. Bez platné
účtenky, která se váže k soutěžní registraci, nebude výhra předána. Organizátor nebude akceptovat
účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní
pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými
parametry.
Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do Soutěže zapojili,
od všech Účastníků, a to zejména od Účastníků, u kterých má podezření z podvodného či nekalého
jednání.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebo nejednající
fair play nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry,
např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím
dalším užití. Účastník Soutěže bude vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.
Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
Soutěže. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky
předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány
v souladu s pravidly Soutěže.
Výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve
prospěch Organizátora Soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.
Organizátor není odpovědný za funkčnost poštovních služeb a neručí za ztrátu, poškození nebo
nedoručení výher zaslaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem, stejně jako neodpovídá za
jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s užíváním výher.
Organizátor má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými
Účastníky. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže leží důkazní povinnost na Účastníkovi.
Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této Soutěže,
případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu konání Soutěže.
Případné dotazy mohou Účastníci zasílat na adresu soutez@hame.cz
Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti
se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
Tato podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna v
elektronické podobě na internetové stránce www.soutez.hame.cz
V Kunovicích, dne 1. 9. 2019

