PRAVIDLA SOUTĚŽE „COFIDIS - ZÁJEZD NA ZÁVOD OKOLO
FRANCIE 2019“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovatelem a provozovatelem soutěže je společnost COFIDIS s. r. o., Bucharova 1423/6,
158 00 Praha 5, IČO 27179907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 102368 (dále „organizátor“).
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a
organizátorem soutěže Cofidis – Zájezd na závod okolo Francie (dále jen „soutěž“).
Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži musí soutěžící splnit následující podmínky:
věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
trvalé bydliště na území České republiky;
poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
souhlas s pořízením a použitím audiovizuálních materiálů k marketingovým účelům;
souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
účast v soutěži je dále podmíněna nákupem zboží s Pagodil od Cofidis ve kterékoli
prodejně Intersport v době trvání soutěže.
(dále „Soutěžící“)
●
●
●
●
●
●

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora.
Doba trvání soutěže je od 1. 6. 2019 00:00 do 23. 6. 2019 do 23:59.
3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Do soutěže se automaticky zařadí každý, kdo v době trvání soutěže při splnění uvedených
podmínek nakoupí libovolné zboží službou Pagodil od Cofidis ve kterékoli prodejně
Intersport.
Ze všech soutěžících budou náhodně vylosováni 3 výherci.
Získají následující výhry:
●

1. výhra: Zájezd na jednu etapu závodu Tour de France 2019, powerbanka Pagodil
a klíčenka Cofidis.
Jedná se zájezd pro jednu osobu na 19. etapu (Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes)
cyklistického závodu Tour de France 2019 (od 25. 7. 2018 do 27. 7. 2018) v rozsahu tří
dní a zahrnuje leteckou dopravu včetně transportu do místa startu etapy, standardní
ubytování (2 noci), stravování, zábavný program (účast výherce v rámci tzv. reklamní
karavany) a doprovod zástupce Cofidis. Celková hodnota zájezdu činí 15 000 Kč.
●
●

2. výhra: Sportovní taška, rychleschnoucí ručník, nátepník a klíčenka Cofidis
3. výhra: Sportovní tričko Cofidis, nátepník a klíčenka Cofidis

Výherci budou po skončení soutěže kontaktováni telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu,
který uvedou v žádosti o Pagodil při nákupu v prodejně Intersport v období soutěže.

Jestliže výherce nezareaguje do 24 hodin od odeslání oznámení o výhře na email, který
soutěžící uvedl v rámci soutěže, a nesdělí organizátorovi své kontaktní údaje, výhra propadá
organizátorovi soutěže. Výhra propadá organizátorovi také v případě, že nebyla dostatečně
prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení
těchto pravidel ze strany výherce. Organizátor soutěže poté ze zbývajících odpovědí vylosuje
dalšího výherce.
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo
požadovat výměnu za jiné zboží.
V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České
republiky, hradí náklady na doručení organizátor. V případě, že výhru nebude možné doručit
na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen
organizátorovi nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo za
účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu trvání
soutěže a dále 2 měsíců od ukončení soutěže.
Správcem osobních údajů je organizátor soutěže.
V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí kromě výše uvedeného též
s pořízením a použitím audiovizuálních materiálů, jakož i se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, to vše pro marketingové účely
na sociálních sítích a webových stránkách organizátora, a to po dobu maximálně jednoho roku
ode dne ukončení soutěže. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v
plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
zajišťujících technickou stránku soutěže.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adrese sídla organizátora, a dále práva dle článku 12 a následujících
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR), tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně
na adrese organizátora a je účinné okamžikem doručení organizátorovi. Odvoláním souhlasu
zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním
dotazu na adresu informace@cofidis.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. OSTATNÍ PODMÍNKY
Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či
jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy
způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami

v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení
nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv
kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto
pravidlech nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy
organizátora nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky
či dobrými mravy.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze
na adresu provozovatele informace@cofidis.cz.

V Praze dne 28. 5. 2019

