Úplná pravidla soutěže „Soutěže s COOP Beskydy“
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je COOP Beskydy, spotřební družstvo se sídlem: Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČ:
00032387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXIII, vložka 188
(dále jen „pořadatel“).

2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 03.01. – 31.01.2022 ve všech prodejnách provozovaných pořadatelem
soutěže (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt a
doručovací adresu na území České republiky a splňuje další podmínky účasti v soutěži dle čl. 4 (dále jen
„účastník“ nebo „soutěžící“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je
dodržovat. Do soutěže jsou zapojeni i zaměstnanci pořadatele soutěže.

4. Podmínky soutěže
Účast v soutěži je podmíněna nákupem zboží v některé z prodejen pořadatele soutěže „COOP Beskydy“
v hodnotě alespoň 299,- Kč, který bude obsahovat alespoň 2 výrobky označené logem RANKO, zaplaceným
věrnostní Beskydkartou a vyplněním registrace (s uvedením soutěžního kódu a telefonního čísla,
prostřednictvím kterého bude soutěžící v případě výhry informován).
Zákazník se může do soutěže zaregistrovat dvěma způsoby:
a) prostřednictvím webového formuláře – soutěžící navštíví webovou stránku
www.coopbeskydy.cz – SOUTĚŽE a zde v době trvání akce (03.01. – 31.01.2022) zadá do formuláře
soutěžní kód a telefonní číslo.
nebo
b) vyplněním tištěné registrace – tištěný formulář bude po dobu trvání soutěže k dispozici na každé
prodejně pořadatele soutěže formou letáčku A6. Vyplněnou registraci může zákazník odevzdat na
kterékoli prodejně COOP Beskydy.

5. Určení výherců
Na základě platných přihlášek proběhne do 14 dnů od ukončení soutěže vyhodnocení účtenek soutěžících za
dané období. Vyhrávají 4 náhodně vybraní soutěžící, kteří v období od 03.01. – 31.01.2022 splnili podmínky
soutěže.

6. Výhry v soutěži
1.
2.
3.
4.

8dílná sada kuchyňských nožů
5dílná sada kuchyňských nožů
Dárkový koš od dodavatele Krásno
Dárkový koš MIX

7. Oznámení o výhře
Výherce bude o výhře informován prostřednictvím telefonního čísla, které uvedl na přihlášce. Způsob
oznámení o výhře záleží výhradně na volbě pořadatele soutěže.
8. Předání výher
Výhry budou předány na prodejnách COOP Beskydy nebo na jiném místě, které sdělí pořadatel soutěže
výherci.
9. Ochrana osobních údajů, prohlášení soutěžících a další ustanovení
1. Soutěžící vyplněním přihlášky prostřednictvím webového formuláře nebo letáčku na prodejně dle těchto
pravidel:
a) Uděluje pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů souhlas
se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, za účelem pořádání soutěže,
vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely pořadatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení
této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně
na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich
opravu, jakož i další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména
právo pořádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů. Subjekt údajů má právo na
ochranu svých práv dle § 49 zákona č. 110/2019 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před
předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.
b) Ze strany pořadatele soutěže budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní
číslo, případně e-mail, adresa trvalého pobytu a doručovací adresa.
c) Uděluje pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělené ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., a to
po dobu 12 měsíců po skončení této soutěže. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním
obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou
písemné informace na adrese sídla pořadatele.
d) Uděluje pořadateli soutěže, v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas
s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho
osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem soutěže, ve sdělovacích prostředcích a
na webových stránkách pořadatele v rámci vyhlášení výsledků.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry, které nebylo možné v rámci
soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším
marketingovým a charitativním účelům. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či
vymáhání účasti v akci není možné. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škodu či jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či
v souvislosti s účastí v soutěži. Jediná a úplná pravidla lze nalézt v elektronické podobě na internetové
adrese http://www.coopbeskydy.cz/. Výherní listina se jmény výherců bude rovněž průběžně
zveřejňována na internetové adrese http://www.coopbeskydy.cz/.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit či upravit podmínky či pravidla soutěže, případně soutěž
zrušit, přerušit, odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách
či pravidlech soutěže, budou aktuální podmínky soutěže zveřejněny na webových stránkách
www.coopbeskydy.cz.
Za COOP Beskydy, spotřební
grundelova@coopbeskydy.cz.

družstvo

za

soutěž

zodpovídá

paní

Denisa

Gřundělová,

