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Pravidla spotřebitelské soutěže Dovolená zdarma a Auto na rok zdarma
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Dovolená zdarma“ a „Auto na rok zdarma“ (dále jen „soutěž“).
Soutěž probíhá v termínu od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020 (dále jen „období trvání soutěže“).
Účast v soutěži
1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby neomezené na svéprávnosti, s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, starší 18
let, které:
a) uzavřou s Organizátorem platnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu (dále jen „Smlouva“);
b) v období trvání soutěže dojde k zahájení dodávek do odběrných míst specifikovaných ve Smlouvě a k datu 30. 7. 2020 nebudou dodávky
přerušeny
(dále jen „Účastník soutěže“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Organizátorovi a všem jejich obchodním partnerům podílejícím
se na realizaci této soutěže, a to včetně osob těmto osobám blízkým.
Výherce
1. Ze všech Účastníků soutěže, kteří splnili výše uvedené podmínky, bude určen v rámci každé soutěže jeden výherce (dále jen „Výherce“) na základě
losování provedeného 30 dní ode dne skončení období trvání soutěže. O tomto losování bude Organizátorem pořízen písemný záznam.
2. Výhrou je:
a) v soutěži Dovolená zdarma – finanční odměna ve výši 20.000,- Kč na dovolenou dle vlastního výběru;
b) v soutěži Auto na rok zdarma – výpůjčka Automobilu Škoda Fabia na 365 dní
3. Organizátor soutěže nejpozději do 15 dnů od provedení losování kontaktuje Výherce na jím uvedeném telefonním čísle případně na
emailové/korespondenční adresa za účelem převzetí Výhry. V případě, že Výherce nebude možné kontaktovat, ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode
dne doručení informace o Výhře sám nekontaktuje Organizátora, jeho nárok na výhru zaniká.
4. Předáním výhry Výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči Výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě
nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.
Práva a povinnosti Organizátora
1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu.
2. Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výhry, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským
faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
3. Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu ke kontaktování Organizátora.
4. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
1.

2.

3.

4.

Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry,
řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního
přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje
poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Organizátor
soutěže. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@rodinna-energie.cz.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i
prostřednictvím třetích osob pověřených Organizátorem soutěže. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním
nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.
Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracování, včetně práva na
poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování
osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů, právo na omezeních zpracování svých osobních údajů
(např. v případě, kdy je zpochybněna jejich přesnost či zákonnost zpracování), právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá,
že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu. Bližší informace o
zpracování osobních údajů lze nalézt na webových stránkách Organizátora http://www.rodinna-energie.cz/.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako jména, příjmení, telefonního čísla, emailové
adresy, instagramového účtu, obce, v níž má bydliště, pro případ zaslání výhry a dále souhlas s uveřejněním svého výherního příspěvku a své fotografie
ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových stránkách a instagramovém profilu Organizátora soutěže.

Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy
Organizátora soutěže.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a Organizátorem soutěže řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem
mezinárodního práva soukromého.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webových stránkách
Organizátora http://www.rodinna-energie.cz/.

