Podrobná pravidla propagační akce pro zákazníky
„Soutěž o Geberit AquaClean Tuma Classic sedátko na veletrhu For Arch 2018“

Účelem tohoto dokumentu je formulace pravidel propagační akce s názvem "Soutěž
o Geberit AquaClean Tuma Classic sedátko na veletrhu For Arch 2018" (dále jen "Akce")
určené pro koncové zákazníky (dále jen Účastník). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,
který závazně upravuje pravidla Akce na propagačních materiálech určených uživatelům.
Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Organizátorem reklamní akce je:
Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, Praha 9, 190 00, IČO: 47900962
(Dále jen Organizátor)
Termín a místo konání akce:

1.

Akce probíhá na území České republiky v tomto termínu:
Termín

Adresa

18.9. – 22. 9. 2018

PVA EXPO, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

Účast v reklamní akci:

2.

Účastníkem Akce se může stát pouze koncový spotřebitel, fyzická osoba starší 18 let (dále
jen Účastník), která v době konání Akce splní všechny následující podmínky Akce zároveň:
•

Zúčastní se Akce a seznámí se osobně s produkty Geberit AquaClean ve výše
uvedeném termínu.

•

Vyplní formulář s osobními údaji na místě Akce PVA Expo Praha Letňany (hala 2D,
stánek Geberit).

1. Organizátor má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek Akce
jednotlivými účastníky a rozhodnutí organizátora v této věci je konečné bez možnosti
odvolání. Osoby nesplňující podmínky účasti v této Akci nebo jednající v rozporu
s pravidly Akce nebudou do Akce zařazeni. Do Akce je možné zapojit se pouze
jednorázově. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že jeden Účastník se
může do Akce registrovat pouze jednou během celého roku 2018. Případné
opakované registrace nebudou akceptovány a Účastník akce bude vyřazen ze
soutěže.
2. Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a smluvně vázaných
Partnerů Organizátora a osoby jim blízké (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění). V případě, že si nárok na výhru uplatní
osoba, která je zaměstnancem Organizátora nebo Partnera, nebo osoba jemu blízká,
výhra se nevydá. Výhra se nevydá ani v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít
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důvodné podezření, že nárok byl uplatněn podvodným jednáním nebo v rozporu
s těmito pravidly.
3. Účastník Akce uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů,
získaných za účelem registrace v této Akci ve smyslu zákona o ochraně osobních
údajů platného v den konání Akce a Organizátor je povinen při plnění předmětu Akce
dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Účastník Akce poskytne při registraci do Akce své kontaktní údaje:
a. Jméno, Příjmení, Kontaktní adresa, e-mail (* povinné údaje),
b. telefonický kontakt (** nepovinné údaje).
5. Účastí na Akci Účastník uděluje svůj souhlas, aby ho Organizátor kontaktoval
prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů za účelem postupu v souladu
s pravidly Akce, využití práv Účastníka, oznámení o výhře a jejím předání. Účastník
Akce, v případě že se stane výhercem, výslovně souhlasí se zveřejněním svého
jména na internetových stránkách Organizátora v souvislosti s touto Akcí.
6. Účastník Akce je oprávněn (nikoliv však povinen) udělit Organizátorovi souhlas na
zasílání dalších informací o novinkách a komerčních a marketingových nabídkách
Organizátora prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů (tj. na adresu, e-mail,
nebo telefonní číslo). Takto udělený souhlas je Účastník oprávněn kdykoliv a bez
uvedení důvodu odvolat.
3.

Výhra
1. Na základě splnění všech výše uvedených podmínek Organizátor vylosuje po
skončení Akce jednoho výherce, který získá Výhru – sprchovací WC sedátko Geberit
AquaClean Tuma Classic (objednací kód 146.072.11.1) v hodnotě, která se rovná
prodejní ceně tohoto výrobku s DPH u nejbližšího Partnera v místě trvalého bydliště
Výherce, kde bude Výhra předána.
2. O Výhře bude Výherce informován Organizátorem za podmínky, že správně uvede
své kontaktní údaje (e-mail, resp. poštovní adresu, resp. telefon).
3. Nárok na Výhru musí být výhercem uplatněn a Výhra převzata do 30.11.2018. Po
tomto termínu nárok na Výhru zaniká bez nároku na náhradu v jakékoliv formě. Výhru
předá osobně zástupce Organizátora.
4. Organizátor dává na vědomí Účastníkovi Akce, že podle § 4 odst. 1 f) zákona
č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů jsou od daně z příjmů fyzické osoby osvobozeny
přijaté ceny nebo výhry, v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 10.000 Kč za cenu
nebo výhru, přičemž, pokud takto vymezené příjmy přesáhnou částku 10.000 Kč, do
základu daně Účastníka se zahrnou pouze příjmy přesahující tuto stanovenou částku.
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5. Organizátor oznámí výherci hodnotu Výhry písemnou formou.
6. Účastník Akce bere na vědomí, že Výhry z této Akce nelze podle ust. § 845
odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vymáhat soudní cestou.
7. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nesplnění povinnosti zdanění příjmů
z Výhry přesahující zákonem stanovenou částku 10.000 CZK výhercem Akce vůči
finančnímu úřadu.
8. Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravidla Akce podle vlastního uvážení, zejména,
ale ne výlučně, změnit způsob, místo a termín losování, Akci přerušit, pozastavit,
odložit nebo zrušit úplně apod.

4.

Všeobecné ustanovení

1. Organizátor Akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění jejích podmínek.
Rozhodnutí Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
2. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat.
3. Alternativní plnění výhry formou peněz ani jinou formou se nepřipouští.
4. Účastí v Akci účastník potvrzuje, že je starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům.
5. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České
republiky.
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