PRAVIDLA SOUTĚŽE „25 LET CK BRENNA“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „25 let
CK BRENNA“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

5. VÝHERCE A VÝHRY V SOUTĚŽI

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost BRENNA, s.r.o., se sídlem Jakubské
nám. 7, 602 00 Brno, IČ: 26896451, DIČ: CZ26896451, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43921. (dále jen „organizátor“
nebo „BRENNA“).

V 1. úrovni soutěže soutěžící soutěží o 1 poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup zájezdu
dle vlastního výběru z katalogu organizátora LÉTO 2017.

2. MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

V případě, kdy si výherce vybere zájezd v ceně nižší, než je hodnota výhry – poukazu,
není možné zbývající částku výherci proplatit a tato bez další náhrady propadá organizátorovi soutěže.

Soutěž probíhá na webových stránkách organizátora http://25let.brenna.cz/ v termínu
od 1. 4. 2017 do 28. 5. 2017 23:59 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ nebo „termín
konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
a adresou pro doručování na území České republiky, která v době a místě konání
soutěže splní podmínky stanové těmito pravidly soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo
„účastník soutěže“).
Účastníkem soutěže se stává soutěžící, který se zaregistruje na webové stránce
http://25let.brenna.cz/, uvede přitom jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu
a telefonní číslo, správně zodpoví soutěžní otázky a potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly.

Ve 2. úrovni soutěže soutěžící soutěží o 1 poukaz v hodnotě 25 000 Kč na nákup zájezdu
dle vlastního výběru z katalogu organizátora LÉTO 2017.

Pokud si účastník soutěž zakoupí a zaplatí zájezd u organizátora soutěže, tedy uzavře
smlouvu o zájezdu a zaplatí zálohu z celkové ceny zakoupeného zájezdu v období od
1. 4. 2017 do 28. 5. 2017, kdy bude probíhat soutěž, a následně v soutěži vyhraje jeden
z poukazů, může tuto výhru uplatnit u organizátora zpětně a cena zájezdu odpovídající
hodnotě výherního poukazu mu bude vrácena.

6. URČENÍ VÝHERCŮ A VÝHER
Ze všech správných odpovědí soutěžících splňujících podmínky pro účast v 1. úrovni
soutěže dle bodu 3. a 4. těchto pravidel bude dne 29. 5. 2017 za přítomnosti notáře
vylosován 1 výherce.

Každý soutěžící se do soutěže smí zapojit toliko jedenkrát.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora.

Ze všech správných odpovědí soutěžících splňujících podmínky pro účast v 2. úrovni
soutěže dle bodu 3. a 4. těchto pravidel bude dne 29. 5. 2017 za přítomnosti notáře
vylosován 1 výherce.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Odpovědi soutěžících, kteří se zapojili do 2. úrovně soutěže, jsou vyřazeny ze slosování
o výhru v 1. úrovni soutěže.

1. ÚROVEŇ SOUTĚŽE
Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době a místě konání soutěže na webových stránkách organizátora soutěže http://25let.brenna.cz/ správně odpoví 4 uzavřené
otázky a splní podmínky uvedené v bodě 3. těchto pravidel.
2. ÚROVEŇ SOUTĚŽE
Druhá úroveň soutěže je určena pro soutěžící, kteří byli účastníky zájezdu pořádaného
organizátorem v roce 2015, 2016 nebo 2017, případně se v roce 2017 budou zájezdu
pořádaného organizátorem soutěže účastnit, tzn. že již podepsali smlouvu o zájezdu
a uhradili zálohu z celkové ceny zakoupeného zájezdu. Soutěžící splňující tuto podmínku
pro účast ve 2. úrovni soutěže se do 2. úrovně soutěže zapojí tak, že v době a místě
konání soutěže na webových stránkách organizátora soutěže http://25let.brenna.cz/
po vyplnění soutěžních otázek pro 1. úroveň soutěže správně zodpoví 3 další otázky
v této 2. úrovni soutěže a splní podmínky uvedené v bodě 3. těchto pravidel.

Výherci budou kontaktováni nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení soutěže
prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle. Výherní poukaz bude výherci doručen e-mailem či jinak dle telefonické domluvy.
Vyhlašovat výsledky soutěže bude organizátor soutěže. Nebude-li výherce ani opakovaně reagovat na zaslanou výherní e-mailovou zprávu (organizátor odešle maximálně
dvě emailové výzvy v rozmezí 5 pracovních dnů a výherce musí na e-mailovou zprávu
reagovat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání druhé výzvy), jeho výhra bez
náhrady propadá organizátorovi.
Organizátor si vyhrazuje právo podle svého uvážení předat výhru osobně. V případě, že
organizátor určí osobní předání výhry, je příslušný výherce povinen takové organizátorovo rozhodnutí respektovat a v souladu s jeho pokyny odpovídajícím způsobem vyzvednout výhru, jinak na tuto ztrácí nárok a jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi.
Výhra není přenositelná na jinou osobu.

E-mailová adresa, kterou soutěžící uvedl ve webovém formuláři je ze strany organizátora
považována za e-mailovou adresu soutěžícího.

7. SOUHLASY
K posouzení splnění podmínky pro účast soutěžícího ve 2. úrovni soutěže bude užito
srovnání soutěžícím uvedených registračních údajů s informacemi obsaženými v archivu organizátora.
Organizátor neodpovídá za doručení ani za správnost údajů odesílaných soutěžícími prostřednictvími aplikace. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní zprávy zadávané z jiného
formuláře než umístěného v aplikaci. Do soutěže nebudou rovněž zařazeny vstupy, pokud budou neúplné, vymyšlené, vstupy zaslané jinak než prostřednictvím aplikace (např.
poštou, e-mailem apod.), či vstupy jakkoli jinak odporující těmto pravidlům.

Soutěžící bere na vědomí a tímto dává organizátorovi soutěže v souladu s občanským
zákoníkem svolení s pořízením a užitím podobizny, písemných, výtvarných či jiných
uměleckých projevů a snímků a obrazových i zvukových záznamů (dále jen „snímek“)
týkajících se osoby soutěžícího, nebo projevů osobní povahy, předaných do soutěže nebo
pořízených organizátorem soutěže v souvislosti se soutěží (např. předáváním výher atd.),
a totéž i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na
jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich
případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje

1/2

organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv po
skončení soutěže odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor
soutěže snímek v souladu s jeho určením poskytne.
Soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se je plně
dodržovat a souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jméno
a příjmení soutěžícího, město, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy osoby soutěžícího ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora a na webových stránkách http://25let.brenna.cz/ po dobu
5 let od skončení této soutěže.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresa, e-mailová adresa
a telefonní číslo společnosti BRENNA, s.r.o., se sídlem Jakubské nám. 7, 602 00 Brno,
IČ: 26896451, jakožto správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím organizátora, pro účely realizace soutěže a předání výher. Tento souhlas uděluje na dobu
konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Tento souhlas uděluje soutěžící na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Soutěžící účastí v soutěži
potvrzuje, že byl správcem poučen o svých právech v souladu s ust. § 11 a 21 zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, (dále jen „ZoOÚ“), jakož i informován o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách
správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně,
a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Soutěžící bere na vědomí, že
osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové
údaje potřebují ke své práci. Soutěžící bere na vědomí, že pokud požádá o informaci
o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je organizátor povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Soutěžící dále bere na vědomí, že má dle
ZoOÚ právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že organizátor provádí zpracování
osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
(i) požádat pořadatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý
stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Nevyhoví-li organizátor žádosti podle předchozí věty, má soutěžící
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních
údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZoOÚ. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ. Poskytnutí
osobních údajů činí soutěžící na dobrovolné bázi a je si vědom, že může svůj souhlas
s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Soutěžící je srozuměn s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že
bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesláním
soutěžních zpráv souvisejících s touto soutěží.
V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel
soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené
na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné
vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celý soutěžní čas na webové stránce
http://25let.brenna.cz/. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
V Brně dne 31. 3. 2017

8. OBECNÉ PODMÍNKY
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené
stala výhercem, výhra nebude předána. V takovém případě bude vylosován nový výherce
příslušné úrovně soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních
zpráv a dalších vstupů, které soutěžící podle těchto pravidel vkládají do soutěže.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní zprávy a vstupy, jež nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti
v soutěži.
Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslanými
prostřednictvím kurýrní služby či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří
bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok
výherce na získání této výhry.
Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit
na výhercem uvedenou kontaktní adresu propadají bez náhrady ve prospěch organizátora
soutěže pro další marketingové či charitativní účely.
Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být
poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.
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