Všeobecná pravidla soutěže „Billa Cenová Kampaň“
(dále jen “Pravidla”)

I.

Pořadatel a organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost BILLA, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251
01, Česká Republika, IČ: 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
Spisovou značkou C 61519 (dále jen „organizátor“).
Pořadatelem soutěže je reklamní agentura Nydrle s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128
00, IČ: 27140849, DIČ: CZ27140849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze
pod Spisovou značkou C 99365 (dále jen „pořadatel“).

II.

Místo průběhu soutěže

2.1
Soutěž probíhá na území České republiky, způsobem, jak je blíže v těchto Pravidlech dále popsáno
(dále jen „místo konání soutěže“).

III.

Trvání soutěže

3.1
Soutěž probíhá od 15. 2. 2017 (od 00.00 hodin) do 14. 3. 2017 (do 23:59:59 hodin) (dále jen „doba
trvání soutěže“). Soutěž bude probíhat celkem v čtyřech soutěžních kolech (dále jen “Soutěžní kola”) podle
následujícího rozpisu. Začátek každého soutěžního kola je vždy v daný den v 00:00 hodin a končí daný den
ve 23:59:59 hodin.
3.2

Soutěžní kola:

1. kolo v délce trvání od 15.2.2017 do 21.2. 2017
2. kolo v délce trvání od 22.2. 2017 do 28.2. 2017
3. kolo v délce trvání od 1.3. 2017 do 7.3. 2017
4. kolo v délce trvání od 8.3. 2017 do 14.3. 2017

IV.

Podmínky účasti v soutěži

4.1
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18, která má doručovací adresu v České
republice s výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
4.2
Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora,
obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré
osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným
osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4.3
Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na webových stránkách www.billajelevna.cz
(dále jen “soutěžní stránky”), tj. úplné a pravdivé vyplnění soutěžního registračního formuláře na uvedené
soutěžní stránce. Pro úspěšnou registraci je soutěžící též povinen umožnit pořadateli přístup k
požadovaným údajům ve svém „facebookovém“ profilu, především pak ke jménu, příjmení a e-mailové

adrese soutěžícího. Údaje o soutěžícím zadané do soutěžního registračního formuláře musí být pravdivé a
musí odpovídat skutečnému aktuálnímu stavu. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny
požadované údaje či náležitosti, bude považována na neučiněnou.
4.4
Do soutěže mohou být zařazeni a výherci v soutěži se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní
všechny stanovené podmínky soutěže, tj. provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní
všechny požadované registrační údaje, jak je uvedeno v článku IV. odstavec 4.3. těchto Pravidel, a odehrají
minimálně 1 hru, jak je dále v těchto Pravidlech popsáno.
4.5

Každý soutěžící získat v každém jednotlivém Soutěžním kole pouze jednu výhru.

4.6
Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění
některé z podmínek soutěže, dále také vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých budou mít důvodné
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu
s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel
si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany
výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
V.

Princip soutěže, výhry a vyhlášení vítězů

5.1
Principem soutěže je zahrát si (po řádně provedené registraci do soutěže) hru, která je přístupná na
soutěžních stránkách www.billajelevna.cz
5.2
V každém Soutěžním kole vyhrává 25 soutěžících poukázku do Billy v hodnotě 100Kč , celkem tedy
100 poukázek, výherci budu losováni.
5.4
Pořadatel bude výherce kontaktovat na kontaktní e-mailové adrese zpřístupněné soutěžícím při
registraci (i) v registračním formuláři nebo (ii) na facebookovém profilu soutěžícího, a to nejpozději do 7
dnů po skončení jednotlivého Soutěžního kola, a vyzve ho, aby zaslal na e-mailovou adresu pořadatele
informaci o pobočce BILLA, na které si přeje výhru vyzvednout. Pokud výherce nebude reagovat na emailem zaslané vyrozumění o výhře v soutěži do pěti pracovních dnů, pořadatel mu zašle opakované
vyrozumění o výhře. Opakované vyrozumění o výhře bude odesláno pouze jednou. Pokud ani poté výherce
nebude reagovat e-mailem na toto vyrozemění do pěti pracovních dnů, výhra propadá ve prospěch
organizátora.
5.5
Jednou učiněnou volbu pobočky BILLA pro vyzvednutí výhry není výherce oprávněn bez souhlasu
pořadatele měnit. Výherce se při převzetí výhry prokáže občanským průkazem. Pokud se soutěžící odmítne
prokázat občanským průkazem, nemusí mu být výhra předána.
5.6

Pokud výherce:
odmítne výhru;
nesdělí e-mailem na e-mailovou adresu pořadatele, na jaké pobočce BILLA si výhru přeje
vyzvednout, nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co obdrží e-mailem opakované vyrozumění o
výhře v soutěži,
- nebo pokud si z jakéhokoliv důvodu výhru fakticky nevyzvedne na pobočce BILLY, kterou sdělil emailem pořadateli, ani ve lhůtě deseti pracovních dnů poté, co sdělil pořadateli, na jaké pobočce
BILLA si výhru vyzvedne,
výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení, např.
poskytnout ji dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel případně ji použít k jiným marketingovým
nebo dobročinným účelům.
-

VI.

Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

6.1
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat
prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
6.2
Účastí v soutěži, resp. provedením registrace na soutěžní stránce www.billajelevna.cz vyjadřuje
soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající
v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České
republiky.
6.3
Pořadatel soutěže 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 soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsob určení výherců,
druhy výher, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či
oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny na www.billajelevna.cz.
6.4
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 soutěže. 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 soutěže.
6.5
Pokud se ukáže, že se jakákoliv osoba stala výhercem v některém soutěžním kole vícekrát, např.
v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, obdrží vždy maximálně jednu výhru pro dané soutěžní kolo.
6.6
Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke
zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, podobizna a emailová adresa soutěžícího za účelem pořádání soutěže, navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení
soutěže, propagace soutěže anebo pořadatele, a to na dobu nejdéle do 1.6.2017.. Dále účastí v této soutěži
uděluje soutěžící pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od
udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, též souhlas s
uveřejněním svého jména a příjmení a příp. též podobizny na FB stránkách a webových stránkách soutěže.
Poskytnutí shora v tomto článku 6.7. uvedených souhlasů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou
účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním
údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění,
zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170
00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo
požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních
údajů může být pověřen pořadatel soutěže jako zpracovatel.
6.7
Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel i orgaanizátor
jsou oprávněni bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, jeho jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), a dále v propagačních a reklamních
materiálech pořadatele i organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a
prezentací pořadatele.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v
souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.
7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro
okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
7.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách
soutěže www.billajelevna.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele
soutěže, společnosti Nydrle s.r.o., Drtinova 557/8, Praha 5.
7.4 Tato soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená se sociální sítí Facebook,
společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo Facebook Ireland
Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a
nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

V Praze dne 9.2.2017.

