Informace o soutěži Brambory ve sněhu
Naše společnost Farm Frites CZ s.r.o., se sídlem Bohrova 1638/10, Krč, 142 00 Praha 4, IČ: 25741748,
kontaktní e-mail: soutez@farmfrites.cz, si Vám dovoluje oznámit konání soutěže Farm Frites – Brambory
ve sněhu, o hodnotné ceny.
Soutěž probíhá od 11. 11. 2019 do 29.2. 2020. Slosování o výhry v soutěži proběhne ve dnech 26. 11., 3.
12., 10. 12., 31. 12. 2019 a 7. 1., 21. 1. a 4. 2. 2020.
Výhrou v soutěži je:
1. 15 skipasů do skiareálu dle naší domluvy, každý v hodnotě až 1000 Kč (v případě soutěžících z
České republiky)/až 40 EUR (v případě soutěžících ze Slovenské republiky);
2. 6 voucherů na nákup sportovního vybavení, každý v hodnotě 2500 Kč (určené pro soutěžící z
České republiky);
3. 3 vouchery na nákup sportovního vybavení, každý v hodnotě 100 EUR (určené pro soutěžící ze
Slovenské republiky);
4. 1 voucher od společnos[ NEV-DAMA v hodnotě 10 000 Kč (určený pro soutěžící z České
republiky);
5. 1 voucher od společnos[ Tatry Mountain Resorts v hodnotě 400 EUR (určený pro soutěžící ze
Slovenské republiky).
Bližší informace o jednotlivých slosováních naleznete na našem webu www.radimejaknato.cz.
Výherci budou vybráni náhodným slosováním.
Účastníkem soutěže se můžete stát, pokud jste právnická či fyzická osoba podnikající v České nebo
Slovenské republice a v době trvání soutěže zakoupíte nejméně 3 kartony našich vybraných výrobků
(seznam vybraných výrobků je uvedený na našem webu www.radimejaknato.cz).
Pro účast v soutěži je nutné zaslat naskenovanou fakturu, která potvrzuje zakoupení požadovaného
množství vybraných výrobků, na naši kontaktní emailovou adresu uvedenou výše. Do soutěže se můžete
přihlásit i opakovaně, každá faktura však může být do soutěže přihlášena pouze jednou.
Aby mohl být účastník zařazen alespoň do posledního slosování, musí se do soutěže přihlásit nejpozději do
31. ledna 2020.
O výsledcích slosování a výhercích soutěže Vás budeme informovat na našem webu
www.radimejaknato.cz. Výherce budeme informovat též e-mailem a/nebo telefonicky. Následně se
společně domluvíme na zaslání či předání výhry.
Před přihlášením do soutěže se prosím důkladně seznamte s podmínkami soutěže, které jsou v plném
znění uvedeny na našem webu www.radimejaknato.cz.

Tým společnosg Farm Frites CZ s. r. o.

Podmínky soutěže Brambory ve sněhu
Tyto podmínky soutěže (dále jen „podmínky soutěže“) upravují pravidla soutěže organizované naší
společnosA:
Farm Frites CZ s.r.o.
se sídlem Bohrova 1638/10, Krč, 142 00 Praha 4
IČ: 25741748
DIČ: CZ25741748
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66059
Kontaktní údaje:
Adresa pro doručování: Bohrova 1638/10, Krč, 142 00 Praha 4
Kontaktní e-mail: soutez@farmfrites.cz

Před přihlášením do soutěže se s těmito podmínkami soutěže důkladně seznamte. Přihlášením do
soutěže potvrzujete, že těmto podmínkám soutěže rozumíte a souhlasíte s jejich obsahem.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
1.2.

Webové rozhraní obsahující informace k soutěži se nachází na www.radimejaknato.cz (dále jen
„webové rozhraní“).
Soutěž probíhá od 11. 11. 2019 do 29.2. 2020 (dále jen „doba trvání soutěže“). Slosování o
výhry v soutěži proběhne ve dnech 26. 11., 3. 12., 10. 12., 31. 12. 2019 a 7. 1., 21. 1. a 4. 2.
2020. Přesnější čas a místo slosování může být uvedeno na webovém rozhraní. Vyhrazujeme si
právo termín a místo slosování v případě potřeby změnit.

2. VÝHRA A SLOSOVÁNÍ
2.1.

2.2.

Výhrou v této soutěži je:
1. 15 skipasů do skiareálu dle naší domluvy, každý v hodnotě až 1000 Kč (v případě
soutěžících z České republiky)/až 40 EUR (v případě soutěžících ze Slovenské republiky);
2. 6 voucherů na nákup sportovního vybavení, každý v hodnotě 2500 Kč (určené pro
soutěžící z České republiky);
3. 3 vouchery na nákup sportovního vybavení, každý v hodnotě 100 EUR (určené pro
soutěžící ze Slovenské republiky);
4. 1 voucher od společnosf NEV-DAMA v hodnotě 10 000 Kč (určený pro soutěžící z České
republiky);
5. 1 voucher od společnosf Tatry Mountain Resorts v hodnotě 400 EUR (určený pro
soutěžící ze Slovenské republiky).
Slosování jednotlivých výher bude probíhat následovně:
1. dne 26. 11. 2019 proběhne slosování o 3 skipasy; do tohoto slosování budou zařazeny
přihlášky zaslané v době od 11.11.2019 do 29.2.2020
2. dne 3. 12. 2019 proběhne slosování o 3 vouchery na nákup sportovního vybavení,
přičemž 2 jsou určené pro soutěžící z České republiky a 1 pro soutěžící ze Slovenské
republiky; do tohoto slosování budou zařazeny přihlášky zaslané v době od 11.11.2019
do 30.11.2019
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2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3. dne 10. 12. 2019 proběhne slosování o 3 skipasy; do tohoto slosování budou zařazeny
přihlášky zaslané v době od 25.11.2019 do 8.12.2019
4. dne 31. 12. 2019 proběhne slosování o 3 skipasy; do tohoto slosování budou zařazeny
přihlášky zaslané v době od 9.12.2019 do 22.12.2019
5. dne 7. 1. 2020 proběhne slosování o:
− 3 skipasy; do tohoto slosování budou zařazeny přihlášky zaslané v době od
23.12.2019 do 5.1.2020, a
− 3 vouchery na nákup sportovního vybavení, přičemž 2 jsou určené pro soutěžící
z České republiky a 1 pro soutěžící ze Slovenské republiky; do tohoto slosování
budou zařazeny přihlášky zaslané v době od 1.12.2019 do 31.12.2019
6. dne 21. 1. 2020 proběhne slosování o 3 skipasy; do tohoto slosování budou zařazeny
přihlášky zaslané v době od 6.1.2020 do 19.1.2020
7. dne 4. 2. 2020 proběhne slosování o:
− 3 vouchery na nákup sportovního vybavení, přičemž 2 jsou určené pro soutěžící
z České republiky a 1 pro soutěžící ze Slovenské republiky; do tohoto slosování
budou zařazeny přihlášky zaslané v době od 1.1.2020 do 31.1.2020,
− 1 voucher od společnosf NEV-DAMA v hodnotě 10 000 Kč (určený pro soutěžící z
České republiky; do tohoto slosování budou zařazeny všechny přihlášky zaslané
v době trvání soutěže v souladu s článkem 3.4. těchto podmínek soutěže, a
− 1 voucher od společnosf Tatry Mountain Resorts v hodnotě 400 EUR (určený
pro soutěžící ze Slovenské republiky; do tohoto slosování budou zařazeny
všechny přihlášky zaslané v době trvání soutěže v souladu s článkem 3.4. těchto
podmínek soutěže.
Bližší informace o výhrách a termínech slosování konkrétních výher mohou být uvedeny na
webovém rozhraní. Pro určení, zda se jedná o soutěžící z České či Slovenské republiky, je
rozhodující sídlo soutěžícího.
Počet výher na osobu není omezen. Každou fakturu lze však do soutěže přihlásit pouze jednou.
V případě nedostupnosi výhry bude výherci poskytnuta výhra obdobného typu v obdobné
hodnotě.
Finanční náhrada ani jiné plnění namísto výhry není možné. Neodpovídáme za kvalitu výhry,
k výhře neposkytujeme záruku a k výhře nenáleží práva z vad, a proto není možné tyto vady u
nás reklamovat.

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
3.1.

3.2.

Účastníkem soutěže se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podniká v České nebo
Slovenské republice a která v době trvání soutěže zakoupí nejméně 3 kartony vybraných
výrobků Farm Frites. Seznam vybraných výrobků Farm Frites bude vždy uveden na webovém
rozhraní. Pro účast v soutěži je nutné zaslat naskenovanou fakturu, která potvrzuje zakoupení
požadovaného množství vybraných výrobků Farm Frites, ve formátu.pdf na naši kontaktní
emailovou adresu uvedenou výše.
Do soutěže je možné se přihlásit i vícekrát. Každá faktura však může být do soutěže přihlášena
pouze jednou.
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3.3.

3.4.

Soutěže se nemohou zúčastnit naši zaměstnanci, členové orgánů naší společnosi, naši
obchodní zástupci ani osoby, které se podílejí na organizaci soutěže. Soutěže se dále nemohou
zúčastnit osoby blízké osob uvedených v předchozí větě dle ustanovení § 22, odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani osoby, které nejsou plně
svéprávné.
Odesláním faktury dle článku 3.1. těchto podmínek soutěže se přihlašujete do soutěže,
souhlasíte s jejími pravidly a zavazujete se je dodržovat. Aby mohl být účastník zařazen alespoň
do posledního slosování, musí se do soutěže přihlásit nejpozději do 29.2. 2020.

4. VÝSLEDKY SOUTĚŽE
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Výherce je stanoven náhodně, prostřednictvím slosování, které proběhne ve dnech
uvedených v článcích 1.2. a 2.2. těchto podmínek soutěže. Slosování a vyhlášení výherce
provádí a zajišťuje naše společnost a proběhne za účasi zaměstnance nebo člena voleného
orgánu naší společnosi a zástupce naší markeingové agentury. Slosování není veřejně
přístupné.
Bezprostředně po slosování prověříme splnění stanovených podmínek vítězem, při jejich
nesplnění proběhne opětovné slosování. Výhercem může být pouze osoba, která splňuje
všechny požadavky těchto podmínek soutěže. Osoba, která nesplní všechny požadavky těchto
podmínek soutěže nebo jedná v rozporu s těmito podmínkami, nemá právo na získání výhry a
může být ze soutěže vyřazena.
Účastník soutěže může být ze soutěže vyloučen také v případě, že naše společnost zjisA nebo
bude mít oprávněné podezření, že se účastník soutěže nebo jiná osoba, která ovlivnila nebo
měla v úmyslu ovlivnit výsledky soutěže ve prospěch účastníka soutěže, dopusila porušení
těchto podmínek, podvodného jednání, nekalého jednání nebo jednání, které je v rozporu
s dobrými mravy.
O výsledcích slosování bude výherce informován e-mailem a/nebo telefonicky do 3 pracovních
dnů od slosování. V rámci zaslání informace o výhře požádáme výherce o zaslání
korespondenčních údajů (ulice, č.p., obec a PSČ) pro zaslání výhry. Po vzájemné domluvě je
možné osobní předání výhry. Výhra bude výherci zaslána nebo osobně předána do 7
pracovních dnů od poskytnuA korespondenčních údajů výhercem nebo od ujednání o osobním
předání výhry, pokud se s výhercem nedohodneme jinak.
Pokud výherce výhru nepřevezme nebo se nám jej nepodaří kontaktovat do 14 dní od
příslušného slosování, ztrácí výherce právo na výhru a výhra propadá ve prospěch naší
společnosi.
O výsledcích slosování a výhercích soutěže můžeme za účelem transparentnosi soutěže
informovat také na webovém rozhraní a na našich sociálních síAch.
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5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Přihlášením do soutěže (tj. zasláním faktury na určený email) souhlasíte se zpracováním osobních
údajů uvedených na příslušné faktuře a emailové adresy, z níž fakturu zasíláte, tedy se
zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, fakturační adresa, telefonní číslo,
emailová adresa, ideniﬁkační číslo, daňové ideniﬁkační číslo, bankovní spojení, a pokud se
stanete výhercem, pak také v rozsahu korespondenční adresy (ulice, č.p., obec, PSČ) (dále jen
„osobní údaje“) za podmínek příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosi
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“), naší společnosA jakožto správcem pro účely prověření platného přihlášení do
soutěže, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to do doby ukončení soutěže a předání všech
výher.
5.2. Správcem osobních údajů je naše společnost:
Farm Frites CZ s.r.o., se sídlem Bohrova 1638/10, Krč, 142 00 Praha 4
IČ: 25741748
DIČ: CZ25741748
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66059

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: Bohrova 1638/10, Krč, 142 00 Praha 4
Kontaktní e-mail: soutez@farmfrites.cz

Dotazy, žádosi, sAžnosi účastníků ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze ke správci podat
osobně, emailem či poštou s Am, že osobní a telefonické jsou přijímány pouze v pracovních dnech
v době od 10.00 hod do 15:00 hod.

Správce nemá zástupce ani pověřence pro ochranu osobních údajů.

5.3. Osobní údaje neposkytneme žádným třeAm osobám vyjma případů, kdy budeme povinni osobní
údaje předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných
soudních či obdobných rozhodnuA. Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třeA země nebo
mezinárodní organizaci.
5.4. Ve vztahu k osobním údajům máte právo:
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5.4.1. na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které
se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož i právo na přístup ke zpracovávaným
osobním údajům a ke stanoveným informacím dle čl. 15 GDPR;
5.4.2. na opravu, tj. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní
údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl.
16 GDPR;
5.4.3. na výmaz, tj. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje,
pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tj. pokud (i) osobní
údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proi zpracování osobních údajů
podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány proiprávně, (v) osobní údaje musí být
vymazány ke splnění právní povinnosi stanovené v právu EU nebo členského státu,
které se na nás vztahuje;
5.4.4. na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokud (i) popíráte
přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost
osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je proiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a
žádáte místo toho o omezení jejich použiA, (iii) již osobní údaje nepotřebujeme pro
účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
a (iv) jste vznesl(a) námitku proi zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude
ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
5.4.5. na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR;
5.4.6. vznést námitku proi zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR;
5.4.7. svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, aniž by Am byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to prostřednictvím kontaktních
údajů správce uvedených výše;
5.4.8. podat stžnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu
osobních údajů (hwps://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10) a v Slovenské republice
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (hwps://dataprotecion.gov.sk/
uoou/sk/content/kontakt-0).

5.5. PoskytnuA osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je
nutné uvést do smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.
5.6. Nedochází k automaizovanému rozhodování, včetně proﬁlování, uvedenému v čl. 22, odst. 1 a 4
GDPR.
5.7. Osobní údaje budou zpracovávány automaizovaným způsobem (v elektronické podobě
prostřednictvím prostředků výpočetní techniky), jakož i neautomaizovaným způsobem (v ištěné
podobě).

5

5.8. Za podmínek stanovených v čl. 34 GDPR Vám správce oznámí případ porušení zabezpečení
osobních údajů a poskytne Vám veškeré stanovené informace.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

Znění podmínek soutěže můžeme písemnou formou měnit či doplňovat. Změna bude
uveřejněna viditelně na webovém rozhraní, v případě nesouhlasu můžete svou účast v soutěži
zrušit. Účinnost změněných nebo doplněných podmínek soutěže nastává jejich uveřejněním.
Soutěž může být naší společnosA zkrácena, přerušena, odložena nebo zcela zrušena, o čemž
bude naše společnost informovat na webovém rozhraní.
V otázkách zde neupravených se naše vzájemná práva a povinnosi řídí českým právním řádem.
Tato soutěž není veřejným příslibem dle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů ani hazardní hrou dle zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Na účast v soutěži ani na výhru není právní
nárok.
Naše společnost neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosi s účasA v soutěži.
Naše společnost neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosi s účasA v soutěži.
Jakékoliv dotazy a reklamace na neposkytnuA výhry lze podávat nejpozději do 15.3. 2020, po
tomto datu bude tato soutěž deﬁniivně ukončena.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 11. 2019
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