
Letní soutěž s Matcha Tea o ceny v hodnotě 100 000 Kč 

Doba konání Soutěže: od 1. 7. do 1. 9. 2021 

Vyhlášení vítězů proběhne: 8. 9. 2021 

Pořadatel: Tuto Soutěž organizuje společnost Kyosun s.r.o., se sídlem Trmická 836/1, Praha 9, 
190 00, IČO: 24727890, DIČ: CZ24727890. Pořadatel tímto stanovuje úplné podmínky a pravidla 
Soutěže, jejichž znění najdete na webových stránkách. www.matchatea.bio/letni-soutez. Podrobné 
informace o soutěži poskytujeme telefonicky na čísle +420773082222, popřípadě prostřednictvím 
e-mailu soutez@matchatea.cz.   

Jak se zapojit do soutěže 

1. Do Soutěže bude zařazen každý zákazník s doručovací adresou v České republice, který 
v době mezi 1. 7. 2021 – 1. 9. 2021 včetně nakoupil na e-shopu www.matchatea.bio 
produkty v hodnotě alespoň 999 Kč a zaregistruje číslo své objednávky do sběrného 
formuláře na této stránce: https://www.survio.com/survey/d/X8G4V4V8P9N3E4D4K. 

2. Každý Soutěžící je do Soutěže zařazen pod svým číslem objednávky a e-mailem, který byl 
použit u objednávky.  

3. Soutěžící je oprávněn v období 1. 7. 2021 – 1. 9. 2021 provést libovolné množství 
objednávek převyšujících hodnotu 999 Kč.  

4. Hodnota objednávek se nesčítá. Limit 999 Kč a více platí pro každou realizovanou 
objednávku.  

Registrace, které budou považovány za neplatné 

1. Ze Soutěže budou vyřazeny duplicitní registrace objednávek  
2. Ze Soutěže budou vyřazeny objednávky, u kterých nedošlo k převzetí zákazníkem 
3. Ze Soutěže budou vyřazeny stornované objednávky 
4. Ze Soutěže budou vyřazeny objednávky, u kterých zákazník uplatní 14denní lhůtu na 

vrácení zboží 
5. Ze Soutěže budou vyřazeny objednávky, které mají hodnotu 998 Kč a níže 
6. Soutěžící nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy 

nebo dobré mravy 

Jak se vybírá výherce  

1. Výhercem se stanou Soutěžící, jejichž čísla objednávek budou náhodně vylosována 
robotem ze všech čísel platných registrovaných objednávek uskutečněných mezi datem 
1. 7. 2021 a 1. 9. 2021., jejichž hodnota byla více než 999 Kč 

2. Vyhlášení Výherců proběhne veřejně 8. 9. 2021 na Facebooku Matcha Tea 
(www.facebook.com/matchatea.cz) a na Instagramu (www.instagram.com/matchatea.cz).  

3. Výherci budou následně kontaktováni e-mailem.  

 

 

 

 



 

 

O co se hraje v Letní soutěži s Matcha Tea? 

1. místo: Tablet iPad Air 64GB WiFi Zelený 2020 v hodnotě 17 000 Kč 
2. místo: Tablet iPad Air 64GB WiFi Zelený 2020 v hodnotě 17 000 Kč 
3. místo: Voucher na nákup Matcha Tea produktů v hodnotě 8 000 Kč  
4. místo: Voucher na nákup Matcha Tea produktů v hodnotě 6 000 Kč 
5. místo: Bezdrátová sluchátka Apple AirPods Pro v hodnotě 5 900 Kč 
6. místo: Bezdrátová sluchátka Apple AirPods Pro v hodnotě 5 900 Kč 
7. místo: Bezdrátová sluchátka Apple AirPods Pro v hodnotě 5 900 Kč 
8. místo: Voucher na nákup Matcha Tea produktů v hodnotě 4 000 Kč 
9. místo: 10 x Bio Matcha Tea Imperial v hodnotě 3 990 Kč 
10. místo: 10 x Bio Matcha Tea Premium v hodnotě 3 420 Kč 
11. místo: 10 x Bio Matcha Tea Harmony v hodnotě 3 190 Kč 
12. místo: 90 x mix Bio Matcha Tea shaků v hodnotě 3 150 Kč 
13. místo: 30 x mix ořechů v Matcha Tea a rooibos čokoládě v hodnotě 2 580 Kč 
14. místo: 80 x Matcha Tea snack bar v hodnotě 2 560 Kč  
15.  – 20. místo: 6 x Voucher na nákup produktů Matcha Tea v hodnotě 2 100 Kč 

Doručení Výhry 

1. Instrukce k vyzvednutí výhry budou zaslány prostřednictvím e-mailu.  
2. Pořadatelé nenesou odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry 

nedostane, ani za případné nedoručení e-mailu.  
3. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat.  

Osobní údaje 

1. Zapojením do Soutěže (registrací objednávky) souhlasí Soutěžící se zpracováním svých 
osobních údajů, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, 
vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení, 
případně Facebook přezdívka a další údaje, které Soutěžící sdělí Kyosun s.r.o. např. 
v komentáři pod Příspěvkem nebo v soukromé komunikaci v e-mailu.  

2. Kyosun s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně 
nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno 
článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.  

3. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv 
zpět dopisem na adrese sídla Kyosun s.r.o. nebo elektronicky na e-mail info@kyosun.com. 
V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej 
informovat o Výhře. 

4. Do zpracování osobních údajů není zapojen žádný další zpracovatel. 
5. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva: 

a) požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Kyosun s.r.o. zpracovává, 
b) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 

požadovat omezení zpracování, 
c) požadovat výmaz těchto osobních údajů, 



d) právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného 
zájmu Kyosun s.r.o., 

e) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
g) na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v 

důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. 

7. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů Kyosun s.r.o. jsou k dispozici zde. 

 

Ostatní informace 

1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a 
zavazuje se je dodržovat. 

2. Kyosun s.r.o. neodpovídá za funkčnost webu matchatea.bio, jiné technické problémy při 
přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového 
vybavení, které sám Pořadatel neovlivní. 

3. Pořadatel může tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v době konání Soutěže, Soutěž tedy 
může prodloužit, zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud Pořadatel podmínky 
změní, nahraje jejich aktuální znění na stejné místo, kde se nachází i tyto podmínky. 

4. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.  
5. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na e-mailovou adresu 

soutez@matchatea.cz, popřípadě na telefon +42077308222. 

V Praze, dne 1. 7. 2021 

 

 

 


