Pravidla soutěže „junior - angin hravě a zdravě!“
Česká republika a Slovenská republika
Pravidla soutěže:
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „junior-angin
hravě a zdravě!“ (dále jen „pravidla“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem závazně
upravujícím pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených
s p o t ř e b i t e l ů m a n a w e b o v ý c h s t r á n k á c h w w w. j u n i o r a n g i n s o u t e z . c z a
www.junioranginsutaz.sk. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných
dodatků uveřejněných stejným způsobem jako tato pravidla.
Pravidla soutěže jsou vyhotovena v českém a slovenském jazyce, přičemž soutěže se
mohou platně zúčastnit soutěžící, jež mají doručovací adresu v České republice nebo
Slovenské republice. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na
www.junioranginsoutez.cz nebo www.junioranginsutaz.sk na odkazu Pravidla soutěže.
Soutěž je soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, v platném znění, ani ve smyslu zákona č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách,
v platném znění. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti o produktech.
Pořadatel soutěže:
M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.,
IČ: 047 46 597,
se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 253056
(dále jen „Pořadatel“)
Organizátor soutěže:
GREP design s.r.o.
IČ: 276 844 82,
se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 51888
(dále jen „Oranizátor“)
Název soutěže:
junior - angin hravě a zdravě! (dále jen „soutěž“)
Trvání a místo konání soutěže:
Soutěž trvá od 15.9.2018 00:01 hod. do 15.12.2018 23:59 hod. (dále jen “doba trvání
soutěže”) na území České republiky a Slovenské republiky (dale jen “místo konání
soutěže”). Soutěž se uskuteční v rámci webových stránek pořadatele umístěných na adrese

www.junioranginsoutez.cz a www.junioranginsutaz.sk. Do soutěže je možné zařadit účtenky
za nákup daného produktu s datem 1.9. 2018 - 15.12. 2018.
Podmínky a pravidla účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let
musí mít písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce) s doručovací adresou na území
České republiky nebo Slovenské republiky. Osoba účastná v soutěži nesmí být ze soutěže
vyloučena ve smyslu článku „Vyloučené osoby“ těchto pravidel níže.
Soutěžícím se stane osoba, která splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech a
zaregistruje se do soutěže následujícím způsobem:
1)

Soutěžící se platně zúčastní soutěže, pokud si v době od 1.9. - 15.12.2018 v
obchodech na území České republiky, Slovenské republiky nebo prostřednictvím eshopu koupí jakýkoliv produkt z řady junior angin (dále též jen „Produkt“), a

2)

na webové adrese www.junioranginsoutez.cz nebo www.junioranginsutaz.sk (dále
jen „soutěžní stránka“) odešle v době trvání soutěže svoji registraci, v rámci níž
uvede: e-mailovou adresu, jméno a příjmení soutěžícího a datum nákupu Produktu,
a

3)

současně si soutěžící uchová účtenku nebo fakturu za nákup daného Produktu
obsahující platné datum, název a cenu zakoupeného Produktu pro pozdější kontrolu
v případě výhry. V případě, že účtenka nebo faktura tyto povinné informace
neobsahuje, soutěžící je ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru. V případě
výhry bude potřebné doložit příslušnou účtenku či fakturu vztahující se k nákupu
Produktu k němuž se vztahovala výherní registrace a současně doložit všechny
účtenky ze všech registrací soutěžícího v rámci soutěže, kde bylo uvedeno stejné
datum nákupu, jako v případě výherní registrace – pro kontrolu, že ve vztahu
k jednomu produktu proběhla jen jedna registrace.

Platí, že čím více Produktů soutěžící koupí, tím vícekrát může v průběhu soutěže provést
platnou registraci na soutěžní stránce, avšak vždy je možná pouze jedna registrace ve
vztahu k nákupu jednoho Produktu. Duplicitní registrace nebudou uznány, případně budou
ze soutěže vyřazeny.
Odesláním registrace se soutěžící zapojuje do soutěže v rámci šťastné chvilky (tj. výhra 1x
denně po dobu trvání soutěžě) i v rámci super šťastné chvilky (tj. výhra vždy 3x týdně po
dobu trvání soutěže).
Pro stanovení výherní registrace v rámci šťastné chvilky či super šťastné chvilky je vždy
rozhodný okamžik odeslání registrace na soutěžní stránce, nikoliv okamžik nákupu
Produktu.
Registrací na webové adrese www.junioranginsoutez.cz nebo www.junioranginsutaz.sk
(dále též jen „registrace“) v době trvání soutěže se tato osoba zapojí do soutěže (dále jen
„soutěžící“). Soutěžící se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití webových stránek
uvedená na www.junioranginsoutez.cz a na www.junioranginsutaz.sk. Soutěžící svojí
registrací potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly soutěže, porozuměl jim, souhlasí
s nimi a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny
stanovené podmínky soutěže podle těchto pravidel a provedou registraci na soutěžní
stránce řádným a úplným způsobem. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny
požadované údaje, nebude zařazena do soutěže.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat
platné právní předpisy České republiky a Slovenské republiky a jednat v souladu s dobrými
mravy. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo jejich
zneužití je nepřípustné. Jestliže se soutěžící dopustí porušení těchto zásad a těchto
pravidel, bude Organizátor či Pořadatel soutěže oprávněn takového soutěžícího ze soutěže
vyloučit. Pokud se taková osoba stane výhercem, ztratí nárok na výhru.

Mechanismus určení výherce:
Výhercem výhry se stává soutěžící, který splní všechny podmínky stanovené v těchto
pravidlech a jeho registrace na soutěžní stránce bude odeslána v čase, který nejblíže
následuje po okamžiku, kdy nastala „šťastná chvilka“ stanovená pro konkrétní den konání
soutěže a / nebo „super šťastná chvilka“ stanovená pro konkrétní týden konání soutěže.
Šťastná chvilka:
Každý den v průběhu trvání soutěže proběhne jedna šťastná chvilka. Seznam všech
šťastných chvilek je předem daný, neveřejný a je sestaven z náhodně vygenerovaných časů
každého dne (00:01–23:59). Seznam šťastných chvilek má k dispozici pouze Pořadatel a
Organizátor soutěže a nebude zveřejňován předem. Seznam šťastných chvilek pro dobu
konání soutěže je k nahlédnutí u Pořadatele a Organizátora soutěže. Konkrétnímu výherci
pak Organizátor soutěže oznámí výhru formou e-mailové zprávy, jak je uvedeno níže.
Výhercem se stává soutěžící, který odešle registraci v nejbližším čase následujícím po
začátku šťastné chvilky.
Super šťastná chvilka:
Třikrát v každém týdnu v průběhu trvání soutěže proběhne super šťastná chvilka. Seznam
všech super šťastných chvilek je předem daný, neveřejný a je sestaven z náhodně
vygenerovaných časů v rámci každého týdne. Seznam super šťastných chvilek má k
dispozici pouze Pořadatel a Organizátor soutěže a nebude zveřejňován předem. Seznam
super šťastných chvilek pro dobu konání soutěže je k nahlédnutí u Pořadatele a
Organizátora soutěže. Konkrétnímu výherci pak Organizátor soutěže oznámí výhru formou
e-mailové zprávy, jak je uvedeno níže.
Výhercem se stává soutěžící, který odešle registraci v nejbližším čase následujícím po
začátku super šťastné chvilky.
Výhry a vyhlášení výherců:
Výhrou v rámci šťastné chvilky je každý den balíček produktů junior angin, který obsahuje:
1x pastilky junior-angin, 1x lízátka junior-angin, 1x přípravek voice-angin, 1x šála junior
angin. Celkem je v soutěži 92 ks výher v rámci šťastné chvilky.
Výhrou v rámci super šťastné chvilky jsou každý týden: 1x koloběžka Micro Maxi Deluxe v
zelené barvě a 2x maxi plyšový medvěd Dori, 130 cm. Každý ze tří výherců v rámci daného

týdne vyhrává jednu z těchto cen. Celkem je v soutěži 39 ks výher v rámci super šťastné
chvilky.
V případě, že bude do systému v průběhu soutěže doručeno méně platných vstupů nebo
soutěžící nesplní pravidla soutěže, nárok na výhru nevznikne. Výherce nemá možnost
výběru druhu, typu, technických vlastností či barevného provedení výhry.
Předání výher výhercům:
Každý soutěžní týden trvá vždy od soboty do pátku. Splní-li výherce všechny podmínky pro
výhru, bude následující pondělí po daném soutěžním týdnu kontaktován Organizátorem
prostřednictvím e-mailové zprávy. Organizátor výherce vyzve, aby mu ve lhůtě 14 dnů od
oznámení výhry zaslal prostřednictvím poštovní doporučené zásilky na adresu Organizátora
platnou účtenku vážící se k nákupu Produktu s odpovídajícím datem nákupu tak, jak bylo
uvedeno v registraci. Zásilka bude dále obsahovat: jméno, příjmení, e-mail a telefonní
číslo soutěžícího a úplnou adresu pro doručení výhry. V případě výhry bude potřebné
doložit všechny účtenky ze všech registrací soutěžícího v rámci soutěže, kde bylo uvedeno
stejné datum nákupu, jako v případě výherní registrace – pro kontrolu, že ve vztahu
k jednomu produktu proběhla jen jedna registrace.
Výherci bude výhra odeslána na jím sdělenou adresu nejpozději do 30 dnů od obdržení jeho
dodací adresy. Pokud výherce svoji adresu nedodá ve stanoveném termínu nebo ji dodá
nekompletní, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru.
Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky nebo Slovenské
republiky.
Soutěžící svojí registrací potvrzuje, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel
soutěže ani Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry
počínaje předáním výhry doručovateli zásilky. Výherce nemá nárok na jinou či náhradní
výhru ani na jiné protiplnění. Současně soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel
soutěže ani Organizátor neodpovídá za případné vady výher a ve vztahu k výhrám nelze ze
strany soutěžících uplatnit žádné nároky z vad, ani se na výhry nevztahuje žádná záruka za
jakost.
Vyloučené osoby:
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, včetně
bývalých po dobu tří měsíců od ukončení pracovního poměru, osoby jinak spolupracující
s Pořadatelem nebo Organizátorem a osoby všem výše uvedeným osobám blízké. V případě,
že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
Pořadatel může rozhodnout, že výhru poskytne dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto
pravidel. V případě, že takto vyloučená osoba výhru již převzala, je povinna na základě
písemné výzvy Pořadatele či Organizátora výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou
hodnotu příslušné výhry.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Soutěžící uděluje splněním soutěžního úkolu pořadateli souhlas se zpracováním osobních
údajů v dále uvedeném znění a rozsahu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů (dale též jen “Nařízení” či “GDPR”) a v souladu se příslušnými
právními předpisy ČR a SR o ochraně osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu
stvrzuje, že jeho souhlas byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu a že
byl poučen o tom, že jeho souhlas není povinný, ale bez jeho udělení se nelze zúčastnit
této spotřebitelské akce. Soutěžící byl seznámen s tím, že Pořadatel je správcem osobních
údajů v souvislosti s pořádáním příslušné soutěže či akce.
Obsah a rozsah souhlasu:
Totožnost a údaje správce

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.,, IČ: 047 46 597, se
sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. C 25305
6, kontaktní email: info@junioranginsoutez.cz nebo
info@junioranginsutaz.sk

Rozsah zpracovávaných údajů

Všichni soutěžící: E-mailová adresa, jméno, příjmení
Výherci: E-mailová adresa, jméno, příjmení, doručovací
adresa, telefon

Účely zpracování

Organizace této spotřebitelské soutěže, prověření
platné účasti subjektu údajů v soutěži, kontaktování
subjektu údajů za účelem předání výhry

Právní základ pro zpracování

Právním titulem zpracování ve smyslu ust. čl. 6 GDPR je
tento souhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1 písm. a)
Nařízení

Kdo má k osobním údajům Osobní údaje mohou být ze strany správce předány
přístup, komu mohou být organizátorovi
soutěže – společnosti
GREP design,
osobní údaje předány
s.r.o., IČ: 27684482, Cyrilská 508/7, 602 00 Brno. V
rámci zvyšování kvality služeb a zjišťování některých
činností budou předané osobní údaje též zpracovávat
další zpracovatelé, kteří správci či organizátorovi
poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, a
další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a služeb,
dále pak subdodavatelé poskytující reklamní služby v
souvislosti s touto spotřebitelskou akcí. Současně platí,
že organizátorem soutěže mohou být osobní údaje
předány dalším zpracovatelům odsouhlaseným ze strany
správce za splnění podmínek čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR.
Doba, po kterou budou osobní 1 rok ode dne vyslovení tohoto souhlasu
údaje zpracovány a uloženy

Práva a poučení subjektu Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této
údajů
spotřebitelské akce.
Soutěžící má právo:
a) na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování.
b) vznést u správce námitku proti zpracování a právo na
přenositelnost údajů.
c) požadovat informaci, jaké údaje o něm pořadatel
zpracovává
d) odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které
lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na
kontaktech výše uvedených.
e) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, resp. Úrad pre ochranu osobných údajov,
Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.
Zvláštní poučení subjektu Soutěžící má právo vznést u správce námitku proti
údajů u přímého marketingu
zpracování osobních údajů, a to sdělením správci, které
lze uskutečnit dopisem, telefonicky i emailem na
kontaktech výše uvedených.
Po obdržení námitky správce další marketing neprodleně
ukončí.

Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v
průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné
aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na
www.junioranginsoutez.cz a na
www.junioranginsutaz.sk na odkazu Pravidla soutěže.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
Případné námitky ohledně průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat elektronicky
prostřednictvím e-mailové adresy: info@junioranginsoutez.cz nebo
info@junioranginsutaz.sk v průběhu soutěže nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že daná osoba se i přes výše
uvedené stala výhercem, např. pokud zašle za jeden produkt více než jednu registraci ,
nemá nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zaslání více registrací k jednomu
produktu).
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování odporuje
pravidlům webové stránky.

Nesplní-li výherce stanovené podmínky, či bude jednat v rozporu s pravidly, ztrácí nárok na
výhru. V takových případech bude výhra postoupena dalšímu účastníkovi v pořadí, který
bude nejblíže šťastné chvilce nebo super šťastné chvilce.
Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení registrace, uvedení nesprávných či nepřesných
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou
vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v souvislosti se
soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo
jejich dostupností pro účastníky soutěže.
O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Účastníci soutěže mohou v případě potřeby využít e-mailovou adresu
info@junioranginsoutez.cz nebo info@junioranginsutaz.sk
V Brně dne 20.8.2018

