ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE:
„Vařte s radostí a vyhrajte! O nádobí se postará Somat“
I. Místo a termín soutěže:
Soutěž probíhá ve všech prodejnách Penny Market s.r.o. na území České republiky v období od 11. 10. 2018
(od 00:00:01) do 24. 10. 2018 (do 23:59:59).

II. Výhra:
1) 7x kuchyňský robot ETA, organizátor si vyhrazuje právo na možnou změnu produktu za podobný typ a
ve stejné cenové hladině
2) 7x poukaz v hodnotě 3.000Kč na nákup jídelní sady v e-shopu www.dumporcelanu.cz
3) 14x balíček produktů Somat
Balíček obsahuje: 1x Somat Tablety All in One 65ks, 1x Somat Gold Gel Neutra Fresh 2x684ml, 1x Somat
sůl 1,5kg, 1x Somat čistič myčky 3ks, 1x Somat Deo Lemon&Orange
III. Účastník soutěže:
Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České repubilky, která splní
všechny níže uvedené podmínky:
1. V uvedeném období nakoupí jednorázově výrobky značek Persil, Palmex, Rex, Perwoll, Silan, K2r,
Somat, Pur, Bref nebo Clin nebo jejich libovolnou kombinaci v minimální celkové hodnotě 299 Kč.
Hodnotou 299 Kč se myslí celková cena s DPH, která je za uvedené výrobky finálně zaplacena po
odečtení všech případných slev.
2. Zašle soutěžní SMS s kódem účtenky.
Ve tvaru: PENNY mezera VARENI mezera KÓD ÚČTENKY mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ
na telefonní číslo: +420 739 325 002
Příklad SMS pro zákazníka se jménem Jan Novák, číslem účtenky 03258965236982:
PENNY VARENI 03258965236982 JAN NOVAK
SMS JE TŘEBA PSÁT BEZ DIAKRITIKY. Cena SMS se řídí tarify operátora.

3. Uschová si originál účtenky. Kód účtenky v soutěžní SMS musí být shodný s originálním číslem – bez
této účtenky nebude výhra vydána.

4. V případě výhry výherce zašle originál nebo kopii účtenky na adresu Airbuzz s.r.o., nám. I. P.
Pavlova 5, 120 00 Praha 2 a obálku viditelně označí nápisem „Soutěž Henkel“. Případné důkazní
břemeno při pochybnostech, zda byly účtenky zaslány či nikoliv, nese zasílající. Z tohoto důvodu se
doporučuje zaslat soutěžní účtenky doporučeně.
5. Pořadatel je oprávněn vyžádat si ke kontrole po každém soutěžícím veškeré soutěžní zaregistrované
účtenky, a to nejen výherní. Na základě nedoložení těchto účtenek může být výhra nepřiznána.
6. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli
a ze všech spolupracujících agentur a společností, jakož i členové volených orgánů těchto subjektů a
osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V
případě, že by se výhercem měla stát osoba podle předchozí věty, právo požadovat výhru této osobě
nevzniká a výhra nebude předána.
7. Pořadatelem a technickým správcem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., IČO: 158 89
858, se sídlem U Průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, organizátorem soutěže je společnost AIRBUZZ
s.r.o., IČO: 242 60 541, se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4, e-mail:
henkelsoutez@airbuzz.cz

IV. Vyhodnocení:
Výherci budou určeni na základě tzv. „šťastné chvilky“. Pro účely této soutěže se šťastnou chvilkou rozumí
předem přesně stanovený časový okamžik ve formátu DD. MM. RRRR HH:MM:SS. Výhru získá ta registrace
do soutěže, která přijde v platném tvaru přesně ve stanovený výherní čas nebo nejblíže tomuto času. V případě,
že přijdou dvě SMS se stejnou časovou odchylkou od šťastné chvilky, přičemž jedna přijde před šťastnou
chvilkou a druhá po ní, vítěznou se stává SMS příchozí po definované šťastné chvilce.
Po dobu soutěže je určeno celkem 28 šťastných chvil, přičemž 7 šťastných chvilek určí výherce kuchyňského
robota ETA, 7 šťastných chvilek určí výherce poukazu na jídelní set a 14 šťastných chvilek určí výherce balíčku
produktů Somat.
Výhru smí za dobu konání soutěže vyhrát každý soutěžící pouze 1x, a to vždy s unikátní soutěžní účtenkou.
Pokud soutěžící pošle více SMS se stejným číslem účtenky, bude se počítat pouze první došlá SMS. Zbylé
SMS s tímto číslem budou diskvalifikovány a podle toho se také upraví pořadí, podle kterého se výhry přidělují.
V případě pochybností o pravosti účtenky může být účastník kdykoliv vyzván k zaslání kopie účtenky či
poskytnutí doplňujících informací k nákupu. Pokud tak neučiní do 10 dnů od vyzvání, budou jeho SMS ze
soutěže vyřazeny.
Došlé SMS jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí. SMS
soutěž technicky zabezpečuje pořadatel.
Výherci budou zveřejněni do 30 dnů po skončení soutěže. Seznam výherců zahrnující jména, příjmení, město
bude uveden na www.henkel-soutez.cz/penny-vareni, přičemž tento seznam bude vymazán nejpozději do 2
měsíců od okamžiku ukončení soutěže.

V. Předání výhry:
Soutěžící je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení SMS s instrukcemi o výhře zaslat soutěžní účtenky (tj.
účtenky od soutěžních výrobků, jejichž kódy účtenky byly uvedeny ve výherní SMS zprávě) spolu s vlastním
jménem a adresou na adresu: Airbuzz s.r.o., nám. I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2. Případné důkazní břemeno
při pochybnostech, zda byly účtenky zaslány či nikoliv, nese zasílající. Z tohoto důvodu se doporučuje zaslat
soutěžní účtenky doporučeně.
Po doložení soutěžních účtenek bude výhra výherci zaslána prostřednictvím zásilkové služby, popř. předána.
Výhry budou odeslány nejpozději do jednoho měsíce od doručení a uznání soutěžních účtenek, pokud
pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.
Výherce bude kontaktován nejpozději do 21 dnů od ukončení a vyhodnocení soutěže.
VI. Odpovědnost:
Pořadatel a organizátor není zodpovědný za případné škody způsobené používáním či manipulací s výhrou
získanou v rámci soutěže po jejím převzetí.
VII. Další podmínky soutěže:
Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního
uvážení. Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či
zrušit. Pořadatel a organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními
předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti.

VIII. Osobní údaje:
Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem
U Průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail:
dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.
Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány za účelem registrace do soutěže, vedení evidence
soutěžících, vyhodnocení soutěže, informování a zveřejnění výherců a zaslání výher. Právním základem pro
toto zpracování jsou tato pravidla soutěže, které představují smluvní ujednání mezi účastníkem soutěže a
pořadatelem soutěže, kterým je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.
Příjemcem osobních údajů účastníků soutěže jsou následující společnosti:
-

BREAKPOINT s.r.o., se sídlem Železničiarska 6, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

-

AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 242 60 541

Osobní údaje budou uloženy u správce a/nebo příjemců po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po skončení
posledního kola soutěže, tzn. maximálně do 24. 12. 2018.
Účastník soutěže má právo požadovat od společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. přístup k poskytnutým osobním
údajům, tzn. má právo získat od této společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným
informacím. Dále má účastník soutěže právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních
údajů, které se ho týkají. Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailového nebo
telefonního kontaktu na společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. uvedeného výše.

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo
k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státe jeho obvyklého bydliště,
místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro
Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká
republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.
IX. Pravidla
Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.henkelsoutez.cz/penny-vareni. V případě rozporu mezi textem oficiálních pravidel soutěže a textem na tištěných nebo
elektronických reklamních materiálech platí znění oficiálních pravidel.

