
Pravidla soutěže Žijete ekologicky?
Preambule

Soutěž „Žijete ekologicky? se řídí výlučně oficiálními pravidly uvedenými v těchto Pravidlech
soutěže (dále jen „pravidla“), které popisují práva a povinnosti jejích účastníků a podmínky
soutěže.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem „Žijete ekologicky?” (dále jen „soutěž“) je: SHP BOHEMIA s.r.o.,
Náměstí Republiky 1037/3, 110 00 Praha 1, ČR, IČ: 25318641, DIČ: CZ25318641

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je: Elite Solutions, s.r.o., se sídlem Milíčova 6, 130 00 Praha 3, Česká
Republika , IČO: 02 687 771, zapsaná v C 222446 vedená u Městského soudu v Praze (dále
jen „organizátor“). Pořadatel tímto opravňuje Organizátora k organizaci a realizaci celé soutěže
ve smyslu pravidel soutěže.

3. Celé znění soutěže

„Žijete ekologicky? “.

4. Cíl soutěže

Cílem soutěže je šíření povědomí o produktech Harmony.

5. Trvání soutěže

Soutěž probíhá 1. 5. 2021 – 30. 6. 2021 (dále jen „čas konání soutěže“) na webové stránce
www.tvojeharmony.cz/eco (dále jen „web“).

6. Podmínky účasti v soutěži:

Účast v soutěži je možná za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných těmito
pravidly soutěže. Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18
let se mohou zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování
na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která se zapojí na
webu do soutěže, a to prostřednictvím vyplnění soutěžního kvízu. Zároveň je v soutěžním kvízu
na webu potřeba uvést e-mail.

V případě, že se z důvodu chybně uvedených kontaktních údajů nebude možné s výhercem
spojit, zaniká jeho nárok na výhru a připadá náhradnímu výherci. Osoby nesplňující podmínky
účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.



Pokud se ukáže, že takováto osoba se navzdory uvedenému stala výhercem soutěže, např. v
důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se této osobě
neodevzdá a způsobem uvedeným v bodě 8 těchto pravidel bude ustanoven náhradní výherce.

7. Výhry v soutěži:

Účastník soutěže, který splní podmínky soutěže podle bodu 6 těchto pravidel, bude zařazen do
výběru výherců o eko balíček, který se skládá z:

● Monbentoboxu
● Kompostovací nádoby na bioodpad
● Poukázky do bezobalu.cz
● Skleněné lahve
● Včelobalu
● Knihy „Domácnost bez odpadu“
● Přírodního zubního kartáčku
● Termohrnečku
● Nákupní plátěné tašky
● Zero waste kuchyně
● Balení produktů ECO loving

8. Způsob výběru výherců:

Pořadatel na konci soutěže náhodným výběrem vylosuje z účastníků soutěže 1 výherce.
Losování bude probíhat bez přítomnosti veřejnosti se zachováním principu náhodného výběru,
nejpozději do 3 pracovních dní po skončení soutěže.

9. Oznámení o výhře a distribuce výhry:

V případě, že výherce nedovršil věk 18 let, bude navázán kontakt se zákonným zástupcem,
který bude požádán o poskytnutí adresy a telefonního čísla. Uvedené údaje budou použity jen
za účelem odeslání výhry a nebudou nijakým dalším způsobem zpracovávány. Každý účastník
uděluje svou účastí v soutěži souhlas k tomu, že jeho osobní údaje (e-mail) mohou být použity a
uchovávány přiměřeným způsobem za účelem provozování soutěže (např. realizace soutěže,
odevzdání a převzetí výhry), a to po dobu trvání soutěže, pořadatelem, stejně jako
organizátorem. Zpracování údajů může být vykonáváno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je
udělen dobrovolně na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu
sídla správce. Výherce bude kontaktován e-mailem do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy bude o
výhře rozhodnuto, a bude požádán o zaslání doručovací adresy, telefonního čísla. Pořadatel
zašle výhru výherci nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne oznámení kontaktních údajů.
Pokud výherce neodpoví ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení výhry, propadá jeho
nárok na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu. Způsobem uvedeným v bodě 8 těchto pravidel
soutěže bude ustanoven náhradní výherce. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry v
soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně naplňovat v penězích. Pořadatel ani
organizátor nezodpovídají za správnost kontaktních údajů poskytnutých výhercem za účelem



doručení výhry a ani za nedoručení výhry v případě změny adresy výherce, o které nebyl
uvědoměn, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry nebo její nedoručení po lhůtě
stanovené v pravidlech soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty nebo jiného
poštovního dopravce – kurýra. Pořadatel a organizátor nezodpovídají za vlastnosti výher.
Reklamace se na výhry nevztahují, pokud v jednotlivém případě není dohodnuto jinak.

10. Předčasné ukončení soutěže:

Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoli bez předcházejícího
upozornění a bez uvedení důvodů. Tuto možnost pořadatel uplatní hlavně tehdy, když z
technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru
a/nebo softwaru) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádný průběh soutěže.

11. Všeobecné podmínky:

Každý Účastník uděluje svou účastí v soutěži souhlas k tomu, že jeho osobní údaje v rozsahu
jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa mohou být použity a uchovávány
přiměřeným způsobem za účelem provozování soutěže (např. realizace soutěže, odevzdání a
převzetí výhry), a to po dobu trvání Soutěže, Pořadatelem, stejně jako organizátorem. Zpracování
údajů může být vykonáváno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen dobrovolně a může
být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu sídla organizátora, musí se tak stát bezplatně.
Soutěžící má práva podle § 19 - 30 zákona č. 18/2018 S. z. o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů, tj. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních
údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich
zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních
údajů k marketingovým účelům. Odvolání souhlasu vůči jednomu z uvedených subjektů nemá
vliv na trvání souhlasu uděleného druhému z nich.

Účastník Soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel nebo organizátor v rozsahu a za
podmínek dohodnutých s Pořadatelem jsou oprávněni s použitím automatizovaných, částečně
automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování shromažďovat,
zpracovávat (ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) a používat Údaje v souladu s
právním pořádkem ČR. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného,
časového, množstevního a územního omezení a může ho kdykoli odvolat. Tento souhlas se
vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel údaje v souladu s jeho určením poskytne.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Tento souhlas může být kdykoli odvolán bez toho, aby to mělo vliv na účast v soutěži
nebo na nárok na výhru. O výši výhry bude pořadatel výherce informovat ve smyslu platného
zákona. Pokud jsou některá ustanovení těchto pravidel soutěže neplatná nebo pozbudou
platnost, platnost ostatních ustanovení pravidel soutěže zůstává nedotknuta. Neplatná
ustanovení budou nahrazena takovým přiměřeným ustanovením, které nejvíce odpovídá smyslu



původních neplatných ustanovení. Pravidla soutěže se řídí platným právním pořádkem České
republiky.

Výhry nepřevzaté výhercem propadají ve prospěch Organizátora. Cenu není možné vymáhat
soudní cestou ani není možné nárokovat si jinou výhru nebo finanční hodnotu výhry.

12. Daně:

Pořadatel nebude zodpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona č. 595/2003
S.z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo
jiné kompenzace. Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle
platné právní úpravy vymáhat soudní cestou.

Impressum
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