Úplná pravidla Promo akce
„MILÝ JEŽÍŠKU!
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce „MILÝ JEŽÍŠKU!“. Tato
pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Promo akce, obsažená
v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze
formou písemných dodatků dokumentu.

Pravidla a podmínky Promoakce
1. Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem Promo akce „MILÝ JEŽÍŠKU!“ (dále jen „Promo akce”
nebo „akce“) je společnost Tezyo CZ s.r.o., IČO: 051 36 962, DIČ: CZ05136962, se sídlem Hvězdova
1716/2b, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 258144, zastoupená jednatelem společnosti Adrianem – Nicolae Stanescu (dále
jen „Organizátor“). Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Promo akce (dále jen
„Pravidla”). Provozovatelem a technickým správcem Promo akce je Oraganizátor Promo akce.
2. Podmínky účasti
a) Promo akce se mohou účastnit pouze na svéprávnosti neomezené fyzické osoby, spotřebitelé, starší
18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“).
b) Z účasti v Promo akci jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) Organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností a jejich
zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci (resp. osoby
v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci Promo akce
včetně Provozovatele , a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění. S nákupem na účet třetí osoby se nelze zúčastnit.
3. Místo a doba konání Promo akce
a) Promo akce se koná v době od 30. 11. 2018 00:00:00 hod. do 20. 12. 2018 23:59:59 hod. včetně
(dále jen „doba konání akce“).
b) Místem konání akce jsou prodejny Tezyo CZ s.r.o./Organizátora akce (dále jen „prodejny Tezyo
CZ“) na území České republiky.
4. Účast v Promo akci:
Účastník se Promo akce zúčastní tak, že splní níže uvedené podmínky viz body a,b,:
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a) V době konání akce na místě konání akce jednorázově realizuje nákup zboží v jakékoliv hodnotě (dále
také „akční nákup“), za což na pokladně prodejny Tezyo CZ obdrží pokladní doklad o nákupu účtenku (dále jen „Účtenka”). Nákup musí být uskutečněn na jednu Účtenku. Není umožněno
rozdělovat platbu na více účtenek.
b) Řádně, pravdivě a úplně vyplní soutěžní formulář promo akce (dále jen „Soutěžní formulář“):
1. část Soutěžní údaje:
• Popis produktu, který si účastník vybral jako případnou výhru, o níž bude soutěžit. Je
třeba uvést velikost a přesné specifikace, aby nedošlo k záměně. Personál prodejny
Tezyo CZ umístí na formulář konkrétní artikl produktu formou etikety.
• Číslo účtenky
• Prodejnu, kde byl nákup realizován
2. část Osobní údaje:
• Jméno a Příjmení, E-mail, Telefon, Ulice a číslo popisné, Město, PSČ, Stát.
3. část Souhlas, Podpisy:
• Seznámení a souhlas se Zásadami zpracováních osobních údajů dle GDPR vyjádřený
podpisem účastníka.
• Seznámení a souhlas s Podrobnými pravidly soutěže „MILÝ JEŽÍŠKU“ vyjádřený
podpisem účastníka.
5. Společná ustanovení pro účast v akci:
Účastník Promo akce je povinen uchovat Účtenku registrovanou v rámsi Promo akce za účelem
pozdějšího ověření. Nepředloží-li účastník akce v případě výhry originál Účtenky s příslušným číslem
nebo jeho scan poté, co jej k tomu Organizátor vyzval, nevzniká mu nárok na výhru v Promo akci.
V případě, že účastník předloží Účtenku, která neodpovídá podmínkám uvedeným v těchto
Pravidlech, účastníkovi nevzniká nárok na výhru v akci.
Účastník může v případě potřeby využít infolinku tel: +420 724 358 271 v pracovní dny PO-PÁ 9:0017:00h.nebo emaily: pr@tezyo.cz, info@tezyo.cz.
6. Specifikace výhry a Mechanika výběru, Mechanika Promo akce:
a) Výhry si stanovují (vybírají) jednotliví účastníci dle vlastního výběru, každý účastník uvede a popíše
vybranou výhru do Soutěžního formuláře. Jeden každý účastník si může vybrat jednu libovolnou
výhru. Výhrou může být libovolné zboží/produkt v jakékoliv hodnotě z prodejen Tezyo CZ.
b) Řádně vyplněný Soutěžní formulář vhodí Účastník ve spolupráci s personálem prodejny do
uzamčeného, zapečetěného plastového boxu. Tento box je umístěn v blízkosti pokladny na každé
prodejně Tezyo CZ.
c) Do losování budou zařazeny všechny řádně a pravdivě vyplněné Soutěžní formuláře s platně
uvedeným číslem Účtenky (podle bodu 4 těchto Pravidel) vhozené do zamčeného a zapečetěného
plastové boxu.
d) Výherce výher určí losování. Celkem bude vylosováno 6 výherců a tedy rozděleno 6 výher. A to na
prodejnách Tezyo CZ v Praze Centrum Chodov budou vylosováni 3 výherci, v Brně OC Olympia
budou vylosování 3 výherci.
e) Losování proběhne po ukončení Promo akce a to dne 21.12.2018 pod dozorem notáře přímo na
prodejnách Tezyo CZ v Praze Centrum Chodov, v Brně OC Olympia.
Společná ustanovení pro výherce a výhry v akci:
Každý soutěžící může do losování zařadit vždy jen jeden soutěžní formulář. V případě pozdějšího zjištění,
že došlo k porušení tohoto pravidla bude účastník z účasti na Promo akci vyloučen.
V případě výhry jsou výherci kontaktování Organizátorem a vyzváni k doložení soutěžní Účtenky
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(popř. Účtenek) k ověření nároku na výhru a úplných kontaktních údajů podle dispozic uvedených při
registraci.
Výherce si sám volí typ, velikost výhry (podle bodu 6 těchto Pravidel). Organizátor si vyhrazuje právo
v případě nouze vyměnit Účastníkem specifikovanou výhru uvedenou v Soutěžním formuláři za jinou,
ale opět vybranou a specifikovanou Účastníkem.
7. Oznámení a předání výhry
a) Vylosovaní výherci jsou informováni o výhře obratem formou E-mailu a Telefonu z Osobních údajů
uvedených v Soutěžním formuláři.
b) Organizátor zašle výherci výhru na jím udanou adresu z Osobních údajů uvedených v Soutěžním
formuláři. Popřípadě dle domluvy si výherce může výhru vyzvednout na některé z prodejen Tezyo
CZ. V takovém případě je výherce povinen potvrdit/podepsat Předávací protokol.
c) Organizátor ani Provozovatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky
s výhrou. Výhry, které budou Organizátorovi vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch
Organizátora. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
d) V případě vyžádání Organizátorem je Výherce povinen předložit Účtenku nebo její kopii. V případě,
že ji výherce nepředloží do sedmi dnů od vyžádání, nárok na výhru nevzniká.
e) V případě, že si Výherce výhru nepřebere a to do 2 měsíců od ukončení soutěže, Výherce ztrácí nárok
na výhru, a ta propadá Organizátorovi.
f) Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví
či majetku, způsobenou výhercem, výhrou nebo v souvislosti s používáním výhry.
g) Účastníci Promo akce svou účastí a vyplněním Soutěžního formuláře výslovně souhlasí s tím, že jejich
jméno, příjmení a město trvalého bydliště může být uvedeno na www.tezyo.cz, Facebooku tezyoCZ,
Instagramu tezyo_cz v případě, že se stanou výherci v Promo akci.
8. Práva a omezení
a) Řádné vyplnění Soutěžního formuláře je nutnou podmínkou vzniku nároku na výhru a jejího předání.
Pokud bude při losování zjištěno, že Soutěžní formulář nebyl řádně a pravdivě vyplněn a podepsán
nárok na výhru nevzniká, a Organizátor je oprávněn vylosovat náhradního Výherce.
b) Organizátor se nevzdává práva požadovat po výherci originál Účtenky, s níž je účastník zapojen do
akce, a to zejména v případě pochybností. Výherce je povinen předložit Organizátorovi originál či
sken Účtenky do 7 dnů od vyzvání, jinak ztrácí nárok na výhru, a ta propadá Organizátorovi.
c) Pokud bude Účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Promo akce nebo z jakéhokoliv
jiného jednání v rámci Promo akce, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází Pravidla,
bude takový účastník z akce vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru, tento nárok ztrácí.
Organizátor si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce.
d) Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla nebo právo v případě nouze vyměnit Účastníkem
specifikovanou výhru uvedenou v Soutěžním formuláři za jinou, ale opět vybranou a specifikovanou
Účastníkem.
9. Účast v Promo akci, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
a) Účast v Promo akci je dobrovolná. Účastník Promo akce vyplněním a podepsáním Soutěžního
formuláře vyslovuje souhlas s těmito Pravidly.
b) Účastník Promo akce vyplněním a podepsáním Soutěžního formuláře stvrzuje, že se řádně seznámil/la se Zásadami zpracováních osobních údajů dle GDPR a uděluje tím souhlas společnosti Tezyo CZ
s.r.o., aby 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) zpracovávala uvedené osobní údaje.
Osobní údaje budou použity a uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k
marketingovým účelům. Po skončení Soutěže budou vyhodnoceny a zlikvidovány.
c) Osobní údaje Účastníků budou zpracovávány po dobu od startu Promo akce do 31.12.2018. Poté po
uvedeném datu bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely
ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným
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nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu správce, déle pouze u výherců, pokud
to ukládá zvláštní právní předpis.
Budou zpracovávány následující osobní údaje:
-

jméno a příjmení;
telefonní číslo;
email;
adresa;

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:
- vyhodnocení Promo akce;
- předání výhry, zejména prostřednictvím poštovní nebo jiné kurýrní služby;
- kontroly splnění podmínek akce (zejména řádně vyplněného Soutěžního formuláře);
a) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze spolupracujícím subjektům Organizátora, kterými
jsou kromě zaměstnanců Organizátora: Monika Koliandrová (IČ: 8660 3396, sídlo: Grafická 19/564,
Praha 5, 150 00), kteří pro Organizátora osobní údaje zpracovávají. Dalším osobám nebudou osobní
údaje bez vědomí účastníka Promo akce zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje
účastníka Promo akce vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem
nepoškozujícím účastníka Promo akce. Tento souhlas může být účastníkem Promo akce písemně
odvolán na kontaktní adrese: Tezyo CZ s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, Česká
republika nebo e-mailem na pr@tezyo.cz nebo info@tezyo.cz; v případě odvolání souhlasu však končí
účast účastníka v Akci.
b) Účastník Promo akce má dle Nařízení tato práva vztahující se ke zpracování jím poskytnutých
osobních údajů:
-

-

-

právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů;
právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně informace o účelu zpracování
osobních údajů, a informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli (pokud o takovou
infomaci účastník požádá, je Organizátor povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu
předat);
právo, v případě, že účastník zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho
osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka
Promo akce nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby
Organizátor takto vzniklý stav odstranil;
právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
právo podat stížnost;
právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
právo na omezení zpracování;
právo na přenositelnost osobních údajů;
právo vznést námitky, včetně námitky proti přímému marketingu;
veškerá další práva přiznaná Nařízením.

d) Účastník může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktní adrese Organizátora: Tezyo CZ s.r.o.,
Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, Česká republika nebo e-mailem na: pr@tezyo.cz,
info@tezyo.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva účastníka. V případě pochybností o
dodržování práv se může účastník obrátit na Organizátora na jeho na kontaktní adrese či e-mailem
uvedených výše. Na tomto e-mailu může účastník podat k Organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti
či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník
podat stížnost.
c) Účastník Promo akce výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl.
zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení
a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím,
že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově
obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení Promo akce.
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10. Závěrečná ustanovení
a) Promo akce se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží
pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na webu www.tezyo.cz a k nahlédnutí
v kamenných prodejnách Tezyo CZ.
b) Každý účastník Promo akce se účastní Promo akce s vědomím, že může požadovat výhry pouze
v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Promo akce
či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si Organizátor vyhrazuje právo účastníka
z Promo akce bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či
nekalým jednáním k výhře třetí osoba).
c) Výsledky Promo akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Promo akci či výhry
soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě
vzniku pochybností o splnění podmínek Promo akce účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi
prokázat splnění jednotlivých podmínek.
d) Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí
účastníka v Promo akci či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.
e) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená
v těchto Pravidlech.
f) Organizátor Provozovatel akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí
svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.
g) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit,
odevzdat, doručit na výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch
Organizátora.
h) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Promo akci odložit, zkrátit dobu trvání
Promo akce, přerušit nebo zrušit Promo akci bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo
výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem
poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, že dojde
ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu
s novým zněním Pravidel bude dostupné na akčním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem
zveřejnění dle předchozí věty.
i) V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Promo akce,
nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

•

Tezyo CZ s.r.o.
V Praze, 30. 11. 2018

•
•
•

Podrobná pravidla najdete na www.tezyo.cz
Kontaktní adresa: Tezyo CZ s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, Česká republika
Kontakty: tel: +420 724 358 271 v pracovní dny PO-PÁ 9:00-17:00h.
nebo emaily: pr@tezyo.cz, info@tezyo.cz.
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