Úplné znění pravidel
„SOUTĚŽE A VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
PRODUKTOVÉ ŘADY DA VINCI ACADEMIA“
Účelem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „SOUTĚŽE A VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PRODUKTOVÉ ŘADY
DA VINCI ACADEMIA“ (dále také jako „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům-soutěžícím. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na
reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem soutěže.
1.

POŘADATEL
1.1. Pořadatelem této soutěže je Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, se sídlem Kubelíkova
1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 29016827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 70609 (dále také jako „pořadatel“).

2.

DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
2.1. Soutěž probíhá na území České republiky od 1.4.2012 do odvolání pořadatelem (dále také jako „doba trvání
soutěže“).
2.2. Soutěž je rozdělena do jednotlivých kol, přičemž každé kolo trvá jedno kalendářní čtvrtletí (tzn. 1.kolo: 1.4.201230.6.2012, 2. kolo: 1.7.2012-30.9.2012, 3. kolo: 1.10.2012-31.12.2012, 4. kolo: 1.1.2013-31.3.2013 atd.) (dále také
jako „soutěžní kolo“).
2.3. Pořadatelé si vyhrazují právo po dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání
soutěže, pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit, a to bez nároku soutěžících na jakoukoliv náhradu či
kompenzaci nákladů spojených s jeho účastí v soutěži.

3.

VÝHRY V SOUTĚŽI
3.1. V každém soutěžním kole bude vyhlášena výhra, která bude zveřejněna na stránkách www.DaVinciAcademia.cz.

4.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále
také jako „soutěžící“).
4.2. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky. Osoby nesplňující podmínky účasti v
soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes
uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok.
4.3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a k dalším
právnickým nebo fyzickým osobám podílejícím se na přípravě a realizaci soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci a
osoby jim blízké. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výhra poskytnuta nebude.
4.4. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické, organizační či jiné problémy spojené s účastí v soutěži.

5.

PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE
5.1. Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. 4. těchto pravidel, která zašle na adresu Swiss Pharmaceutical
Investment, Da Vinci Academia, Podhradí 2066, 749 01 Vítkov obálku, která bude obsahovat listinu s kompletními
údaji soutěžícího (jméno, příjmení, věk, adresu, telefonní kontakt případně e-mail, podpis) včetně nalepených
čárových kódů z produktů řady Da Vinci Academia (dále jen „přihláška“). Pro zařazení účastníka do konkrétního
kola soutěže je rozhodující datum doručení přihlášky na uvedenou adresu.
5.2. Účastník se může do soutěže zapojit opakovaně, vždy když splní podmínky účasti.
5.3. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické, organizační či jiné problémy spojené s doručováním přihlášky vzniklé
na straně účastníka či doručovatele. Pořadatel nepřijme do soutěže obálky odeslané soutěžícím „nevyplaceně“.

6.

URČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
6.1. Výhru vyhlašovanou podle čl. 3. těchto pravidel obdrží účastník soutěže, který v průběhu daného soutěžního kola
doručí na adresu pořadatele nejvíce čárových kódů z produktů řady Da Vinci Academia.
6.2. Vyhodnocení soutěže proběhne vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po ukončení daného kola
soutěže. Výherce bude následně o výhře, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměn pořadatelem prostřednictvím

kontaktů uvedených v přihlášce. V případě, že výherce na výzvu k předání výhry ve stanoveném termínu
nereaguje, či kontaktní údaje jsou neplatné a nelze tedy výherce kontaktovat, výhra přechází na dalšího výherce
v pořadí. V případě, že si výherce nepřevezme hlavní výhru v domluveném termínu, výhra propadá bez jakéhokoli
nároku ve prospěch pořadatele.
6.3. O předání a převzetí výhry bude na žádost pořadatele sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat.
Podepsání potvrzení o převzetí výhry výhercem je podmínkou získání výhry. Předáním výhry výherci jsou splněny
veškeré závazky pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly.
7.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
7.1. Svou účastí v této soutěži soutěžící potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a že s nimi souhlasí a bude je
dodržovat.
7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží a sporech či
pochybnostech ohledně pravidel soutěže.
7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být
soutěžícím výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
7.4. Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný
soudní cestou. V rámci této soutěže nemůže být v žádném případě poskytnuto náhradní plnění a je vyloučeno, aby
hodnota výher byla vyplacena v hotovosti. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s výhrou.
7.5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry v případě změny bydliště soutěžícíhovýherce. Pořadatel rovněž neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících
na straně soutěžícího-výherce. Pořadatel dále neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení anebo pozdní
doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány. Vrátí-li
se doručovaná zásilka s výhrou od adresáta z důvodu, že jí nepřevzal včas, odmítl převzít, nebo se na místě
uváděné adresy nezdržuje, pořadatel rozhodne, zda bude určen další výherce.
7.6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící uděluje svůj
souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby níže uvedený správce zpracovával osobní
údaje soutěžícím uvedené za účelem nabízení obchodu a služeb a souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého
jména, příjmení, města bydliště, podobizny, obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na
propagačních materiálech pořadatele a na internetových stránkách a s jejich poskytnutím dalšímu správci za
účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Kupující může tento souhlas
písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních
údajů je společnost SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3Žižkov, IČ: 29016827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70609.
Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny
podstatné principy soutěže. Správci shromažďují osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Subjekt údajů má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o
osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou
úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.7. Pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na www.DaVinciAcademia.cz.

