Podmínky spotřebitelské soutěže

SOUTĚŽ O 3x sluchátka Beats
(„Podmínky“)

1.

Pořadatel
Pořadatelem spotřebitelské soutěže s názvem „SOUTĚŽ O 3x sluchátka Beats“ („Soutěž“) je společnost
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., IČO: 186 27 722, se sídlem Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ: 100 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2753 („Pořadatel“).

2.

Doba a místo konání Soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat v termínu od 19.1.2021 do 8.2.2021 včetně („Doba konání“) na území České
republiky.

3.

Podmínky účasti
3.1. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení jekékoliv kombinace 2 vůní Lost in You pod kódy 38508
(Parfémovaná voda Lost in You Her) nebo 38509 (Parfémovaná voda Lost in You Him) po Dobu konání.

3.2. Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která
splní Podmínky účasti bodu 3.1. této Soutěže a zároveň je pro účast v Soutěži dostatečně svéprávná
(„Účastník“). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak
pro účast v Soutěži, tak pro případné převzetí výhry. Účastník musí být registrovaný jako Člen Oriflame.
3.3. Ze Soutěže jsou vyloučeni všechny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli,
anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě, že výhercem se
stane taková osoba, výhra nebude této osobě předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel
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.
3.4. Každý Účastník může být zařazen do slosování pouze jednou.
3.5. Účastník se do Soutěže neregistruje. Účastník bude automaticky zařazen do Soutěže po splnění Podmínek
účasti v bodě 3.1.
3.6. V případě, že Účastník nesouhlasí se svým zařazením do Soutěže může kdykoliv o této skutečnosti
informovat Pořadatele na jeho adrese uvedené v článku 1.1. těchto Podmínek nebo prostřednictvím emailu

info@oriflame.cz. Pořadatel se zavazuje v takovém případě Účastníka okamžitě vyřadit ze Soutěže.

4.

Výhra

Výhrou v soutěži jsou 3x sluchátka značky Beats, která budou poskytnuta společností ORIFLAME CZECH REPUBLIC
spol. s r.o., IČO: 186 27 722, se sídlem Praha 10, V Olšinách 82/16, PSČ: 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2753, a to zasláním na adresu výherců.

4.1. Výhru obdrží 3 Účastníci soutěže, kteří budou vylosováni po skončení Soutěže ze všech Účastníků, kteří splní
podmínky Soutěže. Každý Účastník může v Soutěži vyhrát jenom jednu výhru (1x sluchátka Beats), a to
v barvě dle své volby: rose gold, nebo černá.
4.2. Losování proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Soutěže. Losování probíhá ze všech platných
Účastníku, kteří splnili podmínky soutěže bez účasti veřejnosti náhodným výběrem. Každý Účastník má
přidělené své číslo pro losování.
4.3. Vyhodnocování a vyhlášení Soutěže provádí Pořadatel.
4.4. Pořadatel bude kontaktovat jednotlivé výherce prostřednictvím emailu a telefonního čísla. V případě, že
Účastník výhru odmítne, výhra propadá a nebude poskytnuta žádnému Účastníkovi.
4.5. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel Soutěže. Takové rozhodnutí
Pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
4.6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí
škody na výhře přechází na Účastníka okamžikem předání výhry. Účastník si nemůže nárokovat jinou výhru,
než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit
v hotovosti ani vydat jiné plnění.
4.7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou moci být výhercům předány v souladu s
těmito Podmínkami.

5.

Ochrana osobních údajů

5.1. Vstupem do Soutěže vyjadřuje Účastník Soutěže souhlas s pravidly Soutěže a dále dává tento souhlas se
zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) („Nařízení“):

Totožnost a kontaktní údaje Pořadatel: ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., IČO: 186 27 722, se sídlem Praha
správce

10, V Olšinách 82/16, PSČ: 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2753
Kontaktní E-mail: info@oriflame.cz

Rozsah

zpracovávaných Jméno, příjmení, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, E-mail, cookies

údajů
Účely zpracování
Právní

základ

Organizace této Soutěže
pro Tento souhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení

zpracování
Doba, po kterou budou Po dobu nezbytně nutnou k organizaci Soutěže, u výherce následně po dobu danou
osobní údaje uloženy

zákonem

Příjemci osobních údajů

Další subjekty zajišťující správci zejména zasílání výher, sdělení; osoby poskytující
marketingové, IT či jiné služby a též další příjemci, v případě, že správce bude plnit
svou zákonnou povinnost.

Poučení subjektu údajů

Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této Soutěže. Máte právo na
přístup k osobním údajům, na informace o jejich zpracování, na jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti
zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a
to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i E-mailem na
kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6.

Všeobecná ustanovení

6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této
Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn podmínky Soutěže kdykoliv změnit nebo Soutěž zrušit. Vymáhání
účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.
6.2. Při nesplnění podmínek uvedených v Podmínkách této Soutěže ztrácí Účastník nárok na výhru. Výsledky
soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy
na Pořadateli.
6.3. Pořadateli bude při změnách Podmínek soutěže zohledňovat zájem Účastníků soutěže v maximální možné
míře.
6.4. Pořadateli nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky Účastníků a třetích osob
souvisejících s účastí v Soutěži a získáním výher.
6.5. Tyto Podmínky vydal Pořadatel jako závazná pravidla pro realizaci soutěže. Podmínky soutěže jsou
k dispozici také na internetové adrese https://cz.oriflame.com/. Všichni Účastníci Soutěže jsou těmito
Podmínkami vázáni a účastí v Soutěži se je zavazují dodržovat.

