Matcha Tea soutěž o ceny v hodnotě 55 000 Kč
Jak se zapojit do soutěže?
1. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci, kteří nakoupili na stránkách
www.matchatea.bio v období od 21. 10. 2020 – 30. 11. 2020 produkty
v hodnotě alespoň 888 Kč.
2. Registrovat můžete neomezené množství objednávek, které splňují výše
uvedené kritérium.
3. Zaplacené objednávky registrujte prostřednictvím tohoto formuláře.
Do formuláře zadejte číslo svých objednávek a e-mail, který jste uvedli
v objednávce.

O co se hraje?

Hrajeme o ceny v hodnotě 55 000 Kč a jedná se celkem o 55 cen
Hlavní výhry:
1.-3. místo: 3 x iPhone 6s 32GB Space Gray
4.-10. místo: 7 x kupón v hodnotě 2000 Kč
11.-15. místo: 5 x kupón v hodnotě 1000 Kč
16.-25. místo: 10 x kupón v hodnotě 500 Kč
26.-55. místo: 30 x kupón v hodnotě 300 Kč

Podrobná pravidla soutěže „Matcha Tea soutěž o ceny v hodnotě 55 000
Kč“

21. 10. 2020 – 30. 11. 2020 (dále jen „Pravidla soutěže“)
1. Soutěž pořádá: společnost Kyosun s.r.o. se sídlem: Trmická 836/1, Praha 9,
19000 IČO: 24727890 DIČ: CZ24727890 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Pořadatel“)
2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá od 21. 10. 2020 (00:00:00)
do 30. 11. 2020 (23:59:59) (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České
republiky na e-shopu www.matchatea.bio.

3. Výhry v soutěži: 3 x iPhone 6s 32GB Space Gray, 7 x kupón v hodnotě
2000 Kč na nákup na e-shopu www.matchatea.bio, 5 x kupón v hodnotě 1000
Kč na nákup na e-shopu www.matchatea.bio, 10 x kupón v hodnotě 500 Kč na
nákup na e-shopu www.matchatea.bio, 30 x kupón v hodnotě 300 Kč na nákup
na e-shopu www.matchatea.bio. Výherní kupóny je možné uplatnit do 15. 12.
2020.
4. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou
pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen
„Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže uskuteční na webových
stránkách www.matchatea.bio nákup za více než 888 Kč (dále jen „Soutěžní
nákup“) a provede registraci čísla své objednávky prostřednictvím tohoto
formuláře. E-mailová adresa účastníka uvedená ve formuláři musí být shodná
s emailovou adresou, kterou účastník uvedl v objednávce. Do hodnoty
nákupu se započítává poštovné.

5. Do soutěže zařadíme pouze objednávky, které byly zaplaceny
prostřednictvím platební brány GoPay, popřípadě převodem na náš účet číslo:
290488242/0300 s variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky.
Veškeré platby za registrované objednávky musí být připsány na náš účet
nejpozději do 30. 11. 2020 (23:59:59). V opačném případě budou ze soutěže
vyřazeny. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky na dobírku.

6. Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci
Pořadatele. Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše
uvedených podmínek provede Soutěžní nákup. Účastník soutěže se může do
soutěže zapojit opakovaně, a to vždy po provedení Soutěžního nákupu
s novým Soutěžním číslem (číslo objednávky). Osoby nesplňující podmínky
účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala
výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla,
ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

7. Způsob výběru výherce. Výherci budou vybráni formou náhodného losování,
a to následujícím způsobem: 1. 12. 2020 Pořadatel zpracuje a zkontroluje
veškeré registrované objednávky a 1. 12. 2020 zveřejní výsledky losování.

8. O výhře budou výherci vyrozuměni výhradně prostřednictvím
registrovaného soutěžního e-mailu. Výherci mobilních telefonů iPhone6s
32GB Space Gray budou prostřednictvím e-mailu vyzváni k zaslání údajů pro
zaslání výhry. Výherci dárkových kupónů obdrží e-mailem unikátní kódy, díky
kterým si budou moci výhru uplatnit na e-shopu www.matchatea.bio. V
případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok
na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný
Účastník soutěže. Pořadatel zveřejní Výherce mobilních telefonů iPhone6s
32GB Space Gray na svých internetových stránkách a sociálních sítích.
Zveřejněny budou následující údaje: a) celé jméno; b) první písmeno příjmení;
c) město
7. Distribuci výhry zajistí Pořadatel, a to na adresu, kterou výherce uvede v
odpovědi na oznámení o výhře.

8. Účastník soutěže vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani
alternativně plnit v penězích. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže.
Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher
výhercům. Výhru nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu
výhry. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit
Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně
změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené
verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se
soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za
jediná, úplná a konečná. Do soutěže budou zařazena pouze platná Soutěžní
čísla. Platnými Soutěžními čísly se rozumí čísla objednávek, které byly
zaplaceny v období 21. 10. 2020 (00:00:00) až 30. 11. 2020 (23:59:59).

9. Zpracování osobních údajů: Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat
osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem
plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který
vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování
osobních údajů, které nevyžadují souhlas, a jejíž právním základem je čl. 6
odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže
zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (viz údaje v těchto
Pravidlech soutěže), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání
soutěže. Nedílnou součástí soutěže a těchto Pravidel soutěže je též zpracování
osobních údajů výherce pro propagaci Pořadatele a jím pořádaných soutěží
formou pořízení podobizen a audiovizuálních záznamů výherců z výběru
výher a jejich zveřejnění v propagačních materiálech Pořadatele – např. jeho
webových stránkách, facebookovém či instagramovém profilu, a to max. po
dobu 2 let od skončení Doby konání soutěže. V případě výhry uděluje Účastník
soutěže svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho
podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejnění dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jejich běžnou identifikací:
jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště. Udělení tohoto svolení je
nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí
výherce nárok na výhru. Osobní údaje Účastníků soutěže bude Pořadatel
zpracovávat sám. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR
náležejí Účastníkům soutěže jakožto subjektům údajů v souladu se
zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel
zpracovává;
• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
• právo na omezení zpracování osobních údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci soutěže se navíc mohou se
svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u
Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové adrese
info@matchatea.cz.
V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou
Účastníci soutěže obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních
údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@matchatea.cz. Tato
Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese
www.matchatea.bio/soutez-o-ceny-v-hodnote-55-000-kc.

