Pravidla soutěže „VYHRAJ VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ V PAŘÍŽI“
1. Úvodní ustanovení
1.1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Vyhraj vesmírné
dobrodružství v Paříži“ (dále jen „soutěž“). Soutěž probíhá na území České
republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České
republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.
1.2. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
- 5 000 ks deskové hry (dále jen „Desková hra“);
-

25 000 ks figurek, z toho 5 000 ks od figurky každého z 5 druhů (dále jen
„Figurka“);

- 1 ks hlavní výhry – týdenní pobyt pro celou rodinu (2 dospělí a 2 děti do 14 let)
v zábavním parku Discoveryland v Paříži; přesná specifikace této výhry je
obsažena v Příloze č. 1 k těmto pravidlům (dále jen „Hlavní výhra“).
Všechny výše uvedené výhry jsou společné pro soutěžící z České republiky a
Slovenské republiky.
2. Pořadatel a organizátor soutěže:
2.1. Pořadatelem soutěže je společnost Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem
8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním
rejstříku pro kanton Curych, registrační číslo CHE-114.352.032, a to
prostřednictvím Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká
republika, IČ: 014 35 485, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600,
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76056
(dále jen „pořadatel“).
2.2. Organizátorem soutěže je Garp Integrated s.r.o., IČ: 27709540, se sídlem Pobřežní
249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále jen „organizátor“).
3. Doba a místo konání soutěže; soutěžní produkty:
3.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 5. 2018 00:00:00 do 30. 6. 2018 23:59:59 (dále jen
„doba konání soutěže“).
3.2. Soutěž probíhá ve všech obchodech v České republice, kde se se souhlasem
pořadatele prodávají níže specifikované soutěžní produkty (dále jen „místo
konání soutěže“). Registrace do soutěže probíhá prostřednictvím webových
stránek www.brumikobjevitel.cz (dále jen „webové stránky“).
3.3. Produkty pořadatele se rozumí tyto výrobky pořadatele prodávané v místě konání
soutěže a v promočním obale odkazujícím k soutěži probíhající 1. 5. 2018 – 30. 6.
2018:

Brumík 30g: Čokoládová náplň, Mléčná náplň, Jahůdka, Meruňka, Lesní ovoce,
Banánovo-jogurtová.
(dále jen „soutěžní produkty“).
4. Účastník soutěže:
4.1. Soutěže se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, s
doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky
zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
4.2.Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném
vztahu k organizátorovi, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této
soutěže, nebo společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a dále
příbuzní výše uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti
na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí (soutěžní
produkty), s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.
5. Mechanika:
5.1. Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době konání soutěže:
- zakoupí alespoň 5 ks soutěžních produktů,
- vytvoří si účet na webových stránkách (dále jen „Účet“) prostřednictvím řádně,
pravdivě a úplně vyplněného registračního formuláře;
- nahraje unikátní kód z každého zakoupeného soutěžního produktu (dále jen
„Soutěžní kód“) – tedy celkem alespoň 5 takových kódů – na Účet.
5.2. Účastník je po celou dobu konání soutěže oprávněn nahrávat na svůj Účet další
Soutěžní kódy (nad základní počet 5 Soutěžních kódů) a na jejich základě získávat
další výhry, resp. zvyšovat svou šanci na získání Hlavní výhry (viz čl. 6 odst. 6.3).
5.3. Každý jeden Soutěžní kód může využít pouze jeden soutěžící – po nahrání tohoto
Soutěžního kódu na Účet nemůže být takový Soutěžní kód užit v soutěži
opakovaně.
5.4. Každý soutěžící je oprávněn založit si pouze jeden Účet.
6. Vyhodnocení soutěže a předání výher
6.1.Každý z prvních 5000 soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže způsobem
popsaným v čl. 5 odst. 5.1, automaticky vyhrává 1 Deskovou hru a 1 Figurku dle
svého výběru (dále jen „Výherce základní výhry“).
6.2.Každý 5001. a další soutěžící má možnost nahrát 5 soutěžních kódů a tím vstoupit
do soutěže o hlavní výhru. 5001. a další soutěžící nemá nárok na základní výhru
deskové hry a figurky.
6.3.Každý soutěžící, který nahraje 5 kódů, se současně automaticky zapojuje do
soutěže o Hlavní výhru. Po nahrání 5 kódů se soutěžícímu vytvoří Účet, na který
následně nahrává už jen 2 kódy, které ho automaticky zapojují do soutěže o Hlavní
výhru. Výherce Hlavní výhry bude určen losováním ze všech Výherců základní

výhry a dále soutěžících, kteří základní výhru nezískají, ale do soutěže se zapojí
vložením 5 soutěžních kódů. Losování se uskuteční nejpozději do 30 dnů od konce
doby konání soutěže.
6.4.Každý z výherců základní výhry je zároveň oprávněn do konce doby konání soutěže
nahrávat na Účet další Soutěžní kódy. Za každé 2 další takto na Účet řádně
nahrané Soutěžní kódy (nad rámec prvních 5 Soutěžních kódů) soutěžící:
- získává nárok na další Figurku dle svého výběru – avšak maximálně do celkového
počtu 5 Figurek, s tím, že Soutěžící má vždy na výběr pouze z těch druhů
Figurek, které dosud neobdržel (po nahrání 13 Soutěžních kódů na Účet tedy
soutěžící ztrácí nárok na získání dalších Figurek);
- zvyšuje svou šanci na zisk Hlavní výhry, jelikož za každé tyto 2 další nahrané
Soutěžní kódy bude soutěžící znovu zařazen do slosování o Hlavní výhru
(příklad: pokud soutěžící na Účet v době konání soutěže nahraje celkem 30
Soutěžních kódů, bude do slosování o Hlavní výhru zařazen celkem 13x).
6.5.Výhry v podobě Deskové hry a Figurky budou soutěžícím předány prostřednictvím
služby Zásilkovna (viz www.zasilkovna.cz), a to na tu pobočku Zásilkovny, kterou si
výherce zvolí. Všechny tyto výhry budou na určené pobočky Zásilkovny doručeny
nejpozději do 14 dnů od uplynutí doby konání soutěže. Výherce je povinen převzít
si výhru na zvolené pobočce Zásilkovny v souladu s podmínkami této služby;
výherce je zejména povinen respektovat 7denní lhůtu na převzetí výhry, po
uplynutí této doby výhra propadá pořadateli.
6.6.Hlavní výhru je její výherce povinen využít nejdéle do 1 roku od uplynutí doby
konání soutěže; v případě marného uplynutí této lhůty výhra bez náhrady
propadá. Přesné podmínky realizace této výhry budou dohodnuty mezi jejím
výhercem a organizátorem po skončení soutěže. Hlavní výhra je nepřenosná.
6.7.V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet
soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže,
nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout
o jejich dalším užití.
6.8.Pořadatel a organizátor jsou oprávněni před předáním výhry a kdykoliv v průběhu
soutěže i po jejím skončení žádat od účastníka doložení pravdivosti údajů
uvedených při registraci do soutěže, doložení originálních obalů soutěžních
produktů se Soutěžními kódy, případně jiný způsob doložení, že účastník splnil
tato pravidla. Pokud soutěžící na takovou výzvu nebude reagovat nebo požadované
doklady nedoloží, výherci zaniká právo na výhru a výhra nebude předána, resp.
soutěžící bude ze soutěže vyloučen. Originál každého obalu soutěžního produktu
se Soutěžním kódem, se kterým se soutěžící zapojil do soutěže, je soutěžící
povinen uschovat pro účely doložení nákupu daného soutěžního produktu, a to po
celou dobu konání soutěže a 6 měsíců po jejím ukončení. Pořadatel nebude
akceptovat obaly poškozené či jinak znehodnocené, jakož ani nesplňující tato
soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení soutěžního nákupu se
stanovenými parametry.
7. Zpracování osobních údajů
7.1. Osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail,

figurka a preferovaná pobočka Zásilkovny (dále jen „Osobní údaje") budou
zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však
výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této
soutěže, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání
výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem
chráněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních
soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. V návaznosti na výše uvedené
účely zpracování Osobních údajů bude pořadatel Osobní údaje zpracovávat na
základě těchto právních titulů: (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění
veřejného příslibu (tj. soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením
veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR), (ii) splnění právní
povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj.
soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a (iii) uplatnění
oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání
právních nároků pořadatele dle článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, dojde-li ke sporu
v souvislosti s veřejným příslibem (tj. soutěží).
7.2. Doba zpracování Osobních údajů podle článku 7.1 těchto pravidel je doba trvání
soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby
uchování, může pořadatel zpracovávat Osobní údaje jen, pokud bude jejich delší
uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména
ochranou právních nároků.
7.3. Zpracování Osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly a ve věcech, které tyto
pravidla výslovně neupravují, se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů.
7.4. Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání této soutěže uvedené v článku 7.1.
těchto pravidel je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této
soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit.
7.5. Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže.
Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto
zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za
stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské
společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

7.6. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@brumikobjevitel.cz. V
případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele
nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo
na e-mailu info@brumikobjevitel.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat
k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad
pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě,
že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních
předpisů.
7.7. Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na
informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů,
blokování nesprávných Osobních údajů a další práva, která jsou blíže specifikována
v oddílu G Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zpracování Osobních údajů
Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném
zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně
dotýkalo.

7.8. V případě, že s tím účastník soutěže vyslovil svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný souhlas zaškrtnutím příslušného pole při registraci, bude pořadatel
soutěže zpracovávat Osobní údaje pro účely informování účastníka e-mailem o
doprovodných marketingových akcích, a to zejména o tourplánu "Brumíkova
vesmírného výcvikového centra" v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR) na
základě uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů.
7.9. V případě, že s tím účastník vyslovil svobodný, konkrétní, informovaný a
jednoznačný souhlas zaškrtnutím příslušného pole při registraci bude v případě
výhry jeho jméno a počáteční písmeno jeho příjmení bezplatně zveřejněno v
médiích, včetně internetu, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR) na
základě uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů.
7.10.Osobní údaje podle článku 7.8 a 7.9 těchto pravidel budou zpracovávány po dobu,
dokud účastník svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění
účelu zpracování. Účastník může svůj souhlas udělený v souladu s články 7.8 a 7.9
těchto pravidel kdykoliv odvolat a takové odvolání nebude mít žádný negativní
dopad na účast účastníka v soutěži. Souhlas v souladu s články 7.8 a 7.9 těchto
pravidel lze odvolat na následující e-mailové adrese info@brumikobjevitel.cz.
Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů na základě
jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového
zpracování.
8. Obecná ustanovení
8.1.Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
8.2.Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně
soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
8.3.Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel
tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady
spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou
zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo
finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Případné reklamace je
soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry
není možné vymáhat soudní cestou.
8.4.Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného
posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. 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 pořadateli soutěže, který je oprávněn
rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen 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. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné
soudní cestou.

8.5.Pořadatel 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. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu,
kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané
výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje
se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
8.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v této soutěži (především funkčnost sítě, resp. soutěžního webu). Pořadatel
neodpovídá za doručení zpráv včetně potvrzení registrací.
8.7.V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících
se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů
se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
8.8.Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či
změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.
8.9.Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách
www.brumikobjevitel.cz.
V Praze dne 20. 4. 2018

Příloha: Informace o hlavní ceně
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Délka zájezdu:
Destinace:
Počet osob:

5 nocí
Paříž, Francie
2 dospělí a 2 děti

LETENKY
Odlet z Prahy:
Návrat do Prahy:

Praha – Paříž
Paříž – Praha

VSTUPENKY
Muzeum letectví a vesmíru:

4x vstupenka (2 dospělí a 2 děti) na 3 dny

UBYTOVÁNÍ
Kyriad Paris 3*

Moderní, rodinný hotel zařízený pro ideální zážitky

spojené s cestou do Paříže. Ubytování zajištěno
ve čtyřlůžkovém pokoji se polopenzí.

VÝHRA
Výhra zahrnuje:
Letenky včetně všech poplatků s příručním zavazadlem,
ubytování na 5 nocí pro 2 dospělé a 2 děti ve výše
uvedeném hotelu se polopenzí, 4x vstupenka Muzeum
letectví a vesmíru Paris dle výše uvedených parametrů,
komplexní cestovní pojištění Universal. Součástí výhry je
kapesné v celkové výši 110 € na den (celkem 770 €).
Výhra nezahrnuje: Transfery, stravu a nápoje nad rámec nabídky, vše, co
není výše specifikováno.

