Pravidla k soutěži s názvem
"Vyhrajte 10x power banku Varta 12000
mAh“
Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla soutěže "Vyhrajte 10x power banku Varta
12000 mAh" na webové stránce Facebook.com a v aplikaci Messenger (dále jen "soutěž").
Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v
Souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných
dodatků.
Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:
REMIVAR s.r.o.
Podnikatelská 565/10A, 190 11 PRAHA 9 – BĚCHOVICE
IČ: 28977874 DIČ: CZ28977874 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Pořadatel")
1. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v době trvání 14 dnů na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže"),
a to výhradně prostřednictvím sociální sítě Facebook a aplikace Messenger (dále jen "soutěžní
web").
1. Účastníci soutěže
2. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s
adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "účastník" nebo "soutěžící"),
která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook
(dále jen jako "Facebook"). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je pořadatel soutěže oprávněn
kdykoliv ověřit a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným
zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady
vyloučit. Pořadatel je zároveň oprávněn si kdykoliv vyžadovat poskytnutí souhlasu
zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit pořadateli tento
písemný souhlas zákonného zástupce.
3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož
i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým
osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012
Sb., Občanského zákoníku.
4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a
nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je
oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným
marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí
nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k
získání výhry.
III. Výhra v soutěži a její předání
1. V soutěži se hraje o tuto výhru: Varta power banka 12000 mAh

2. Výhry budou zasílány službou PPL na výhercem uvedenou adresu na území České
republiky. Náklady na dopravu hradí pořadatel soutěže.
3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi
sdělená do 1 pracovního dne od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé
zprávy na daný osobní profil, s nímž se účastník do soutěže zapojil. Soutěžící je povinen
na tuto výherní zprávu odpovědět. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na
zprávu nedoručí pořadateli do 1 dne ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem, ztrácí
nárok na výhru, a ta propadne ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o
jejím dalším užití. Součástí informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce
týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.
4. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výher. V případě, že se některé
z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli
soutěže.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v
soutěži či na výhru od takového soutěžícího vyžádat nezbytné doklady (např. průkaz
totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na
vyzvání pořadatele vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém
případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je
oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.
6. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně jednou, a to svým autentickým
profilem na sociální síti Facebook.com. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly tohoto
pravidla prostředky technickými i organizačními a v případě porušení této povinnosti je
oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.
7. Mechanika soutěže a určení výherců
Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže:
1. Se zapojí do komunikace s Remivar chatbotem v aplikaci Messenger a uvede své
údaje; 2. Bude souhlasit s pravidly soutěže.
3. Vybere správnou odpověď na kvízovou otázku.
Součástí pravidel jsou také podmínky pro účastníky, uváděné pořadatelem přímo na soutěžním
webu.
1. Určení výherců
V soutěži se uděluje celkem 10 výher. Výhrou je Varta power banka 12000 mAh.
Výherci v soutěži budou určeni tak, že ti soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní kvízovou
otázku, budou zařazeni do slosování, z něhož vzejde 10 výherců výhry. Výhru v soutěži může
každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou.
1. Informace o zpracování osobních údajů
V této spotřebitelské soutěži jsou zpracovávány osobní údaje účastníků, a to v přísném souladu s
požadavky Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Základní informace o zpracování:
Totožnost a kontaktní údaje správce:

REMIVAR s.r.o.
Podnikatelská 565/10A, 190 11 PRAHA 9 – BĚCHOVICE
IČ: 289 77 874

DIČ: CZ28977874

e-mail: remivar@remivar.cz tel. kontakt: +420 605 530 022
adresa facebookového profilu : https://www.facebook.com/Remivar.cz/
Rozsah zpracovávaných údajů:

uživatelské jméno sítě Facebook, jméno a příjmení, adresa, email, telefonní

Účely zpracování:

organizace této spotřebitelské soutěže včetně oznámení výsledků soutěže a
předpisy V případě e-mailu a uživatelského jména sítě Facebook pak doplňu
rovněž k reklamním účelům – a to pro účely rozesílání obchodních sdělení (

Právní základ pro zpracování:

Plnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení, tj. oso
příjmení, adresa, email, telefonní číslo, odpovědi na otázky – jsou zpracováv
realizace samotné soutěže a Vaším přihlášením do soutěže berete tuto skut

Plnění zákonné povinnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízen
mailu a uživatelského jména sítě Facebook zpracovávaného k reklamním úč
písm. a) uvedeného Nařízení, tj. Váš souhlas, který udělujete Vaším přihláše
to i před zahájením soutěže či v jejím průběhu – odvolatelný dopisem, telefo
profilu na kontaktech výše uvedených, jakož i se lze z odběru obchodních sd
každém takovém obchodním sdělení.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Po dobu nezbytně nutnou pro organizaci této spotřebitelské soutěže, případ
zejména pro účely daňové evidence. V případě e-mailu a uživatelského jmé
obchodních sdělení po dobu trvání Vašeho souhlasu, resp. do doby Vašeho
prostřednictvím odkazu obsaženého v každém takovém obchodním sdělení.

Poučení subjektu údajů:

Této spotřebitelské soutěže se nelze zúčastnit, aniž bychom měli k dispozici
uživatelského jména sítě Facebook zpracovávaných na základě Vašeho sou
udělený vstupem do soutěže, kdykoliv odvolat, jak shora uvedeno, kdy upoz
e-mail a/nebo uživatelské jméno nadále zpracováváno pro účely reklamní, n
zpracovávány pro účely ostatní, jak shora popsány (tj. z důvodu umožnění ú
jakož i pro účely archivační v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími pro
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sděl
emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozoro
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů, k němuž u pořadatele dochází, jsou uvedeny
v Informaci o zpracování osobních údajů ze dne 25. 5. 2018 dostupné zde
https://remivar.cz/general-terms-and-conditions-and-gdpr/ . Svým přihlášením do soutěže
berete na vědomí informace o zpracování osobních údajů shora uváděné, jakož i
potvrzujete, že jste se seznámili s Informací o zpracování osobních údajů ze dne 25. 5.
2020, jak je shora odkazována.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit,
prodloužit, zrušit či
upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změně v
podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům.
2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
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podmínky předávání výher, a to zejména v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak,
aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Výměna výher či vyplacení peněžitých plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání
účasti v soutěži či výher právní cestou, není možné. Výhry, které se nepodařilo v rámci
soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s
pravidly doručit, propadají bez dalšího oznámení pořadateli soutěže.
Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně
utrpěl svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky. V případě pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem,
leží důkazní povinnosti na účastníkovi.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této
soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči
soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání
rozhoduje pořadatel soutěže.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím
třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
10. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti
Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli soutěže,
a nikoliv sociální síti Facebook.
11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají
jakékoliv právní nárok vůči společnosti Facebook, resp. že portál Facebook je od
jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozen.
12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na webové stránce: --doplnit

