Těšíte se na
festivalové menu?
A máte rádi kávu?
Pokud jste si zakoupili degustaci na
webu www.grandrestaurantfestival.cz
máte možnost soutěžit o jeden z 500
termohrníčků De'Longhi z limitované
kolekce na cesty.

Světoběžník

Požitkář

Dobrodruh

Akce probíhá od 1.12.2018 do 28.2.2019

V KÁVOVARECH
*Nezávislý výzkumný institut, nejvyšší hodnota prodejů
od ledna do prosince 2017 ve 47 zemích.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelské soutěže („Pravidla“) nazvané „Soutěž o termo hrnek
De'Longhi“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této
Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu
uveřejněných stejně jako tento dokument.
1. Základní parametry Soutěže
1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost De'Longhi Praga s.r.o., se sídlem Máchova 838/18,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).
2. Termín a lokalizace
2.1. Soutěž bude probíhat od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 na území České republiky
(„Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).
3. Podmínky účasti v soutěži
3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území
České republiky („Soutěžící“), která nakoupila aspoň jednu degustaci na X. ročníku Grand
Restaurant Festivalu, který probíhá od 15. ledna 2019 do 28. února 2019 („Degustace“), a to
na webové stránce https://www.grandrestaurantfestival.cz.
3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a veškeré osoby
podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby uvedeným osobám
v poměru osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
3.3. Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny
stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit
splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující
podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.
4. Mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži
4.1. Podmínkou účasti v Soutěži je registrace produktu Soutěžícího v Době konání
Soutěže
prostřednictvím
soutěžního
formuláře
na
webových
stránkách
https://www.delonghi.com/cs-cz/register/register („Soutěžní formulář“), kde Soutěžící
vyhledá produkt „Termo hrnek DLSC057“, jako datum nákupu vyplní datum registrace na
Degustaci. V Soutěžním formuláři není pro tento účel nutné nahrávat doklad o nákupu, byť by
to text formuláře indikoval.
4.2. Soutěžící může vyplnit jeden (1) Soutěžní formulář pro každý e-mail použitý k registraci
na Degustaci. E-mailová adresa, kterou Soutěžící zadá do Soutěžního formuláře, musí
korespondovat s e-mailovou adresou použitou k registraci na Degustaci.
4.3. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží či služeb Pořadatele.
4.4. Pořadatel zašle na uvedený e-mail Soutěžícího potvrzení o registraci.
4.5. Výhrou v Soutěži je Termo hrnek DLSC057 („Výhra“).
4.6. Pořadatel vylosuje ze Soutěžících, resp. registrací, splňujících podmínky uvedené v těchto
Pravidlech celkem pět set (500) Soutěžících, kteří získají Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo
společně jako „Výherci“).
4.7. Losování proběhne nejpozději do deseti 10 pracovních dnů po uplynutí Doby konání Soutěže
za účasti zástupců Pořadatele. O výsledku bude vyhotoven písemný protokol. Každý Soutěžící
(coby jednotlivec) může v Soutěži vyhrát maximálně jednu Výhru.
4.8. Výherci budou Pořadatelem kontaktování na e-mailovou adresu uvedenou v Soutěžním formuláři,
a to do konce měsíce února 2019. Výhra bude Výhercům zaslána poštou v průběhu měsíce
března 2019.
4.9. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto
Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda
vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo
zda Výhru neudělí a případně použije k jiným účelům.
5. Ochrana osobních údajů
5.1. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost De'Longhi Praga s.r.o., se sídlem
Máchova 838/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních
údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, poštovní
adresy a případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži,
a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních
orgánů.
5.2. Pokud Soutěžící při registraci do Soutěže zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se
zpracováním svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do
marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových
akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím e-mailů,
s využitím všech kontaktů uvedených v Soutěžním formuláři.
5.3. Soutěžící bere na vědomí, že e-mailová adresa, kterou Soutěžící zadá do Soutěžního formuláře
bude sdílena se společností MauMau, s.r.o., sídlem Heřmanova 1119/9, Holešovice, 170 00
Praha 7, IČO: 27079112, která je pořadatelem X. ročníku Grand Restaurant Festivalu, a to pro
účely ověření splnění podmínek dle bodů 3.1 a 4.2 Pravidel.
5.4. Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně poučení o právech subjektů údajů, jsou
dostupné v Pravidlech ochrany soukromí dostupných na
https://www.delonghi.com/cs-cz/opatreni-k-ochrane-udaju.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Pravidla jsou po celou Dobu konání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové
stránce https://www.tajemstvikavovaru.cz/media/files/grf_pravidla.pdf („Webová stránka“).
6.2. Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese
zakaznickalinka@external.delonghigroup.com a telefonním čísle +420 735 751 929
6.3. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, které nejsou upraveny v těchto Pravidlech,
se řídí právními předpisy České republiky.
6.4. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet
nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo technické obtíže správce sítě.
6.5. Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat
výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně
utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry. Nebezpečí škody na
Výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry Výherci.
6.6. Nárok na Výhru ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
6.7. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení
Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
6.8. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících
s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav
jejích Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby
určení Výherců, druhy Výher, a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele
zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo Pořadatele nepřiznat Soutěžícímu Výhru
v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla.
V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku
na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli.
6.9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti
s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní
inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje
o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze
na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem.
Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný
na internetových stránkách České obchodní inspekce.
6.10. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní
řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani
rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,
ve znění pozdějších předpisů a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se
svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
V Praze dne 30. listopadu 2018

