Podmínky soutěže o ptáčka POPI a koníka ORTUSE
Organizátor soutěže:
KUTULU zastoupené MgA. Pavla Boháčovou, IČ: 04318501, se sídlem Borská 38, Dalovice,
362 63, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeným MM Karlovy Vary (dále jen
„Organizátor“).
1. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěžní akce s názvem „Jarní soutěž. Soutěžte s námi o veselého ptáčka POPI a koníka
ORTUSE.“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu: 13.-20. 3. 2020 (dále též
„doba trvání soutěže“) na území České republiky.
2. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která v době konání soutěže okomentuje příslušný příspěvek na Facebooku
KUTULU (@kutulutoys).
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Organizátora ani osoby jim
blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. MECHANIKA
Soutěžící zašle komentář dle zadání v soutěžním příspěvku na Facebooku.
____________________________________________________________
Jarní soutěž 💛
Soutěžte s námi o veselého ptáčka POPI a koníka ORTUSE ••
❓Odpovězte na soutěžní otázku:
S jakými hračkami jste si rádi hráli jako malí?
Napište nám svou odpověď do komentáře pod soutěžním příspěvkem.
• Vylosujeme jednoho výherce, který získá ptáčka POPI a koníka ORTUSE.
• Výherce vyhlásíme v závěrečném komentáři a ozveme se mu do zprávy.
• Soutěž trvá do pátku 20. 3. 2019 do 24:00.
Celá pravidla soutěže: www.kutulu.cz/o-nas/ • sekce downloads
_____________________________________________________________

Každý soutěžící může vytvořit pouze jeden soutěžní komentář.
Maximální počet výherců je 1 (vyhrává 1 ptáčka POPO a 1 koníka ORTUSE) po celou dobu
trvání soutěže.
Výherce bude určen 21. 3. 2020.

4. VÝHRA
Soutěžní výhrou je 1 ptáček POPI a 1 koník ORTUS (http://www.kutulu.cz/hracky/).
5. VÝHERCE
Po skončení soutěže Organizátor ze všech příspěvků v komentářích, kteří správně
odpověděli a splnili podmínky soutěže, určí náhodným výběrem 1 výherce.
Výherce bude o své výhře informován do 2 pracovních dnů v závěrečném komentáři a
soukromou zprávou na Facebooku a bude vyzván, aby kontaktoval Organizátora soutěže
také prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.
Pokud výherce do této lhůty Organizátora nekontaktuje, propadá výhra Organizátorovi,
který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která
nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit.
Podmínky záruky předmětu výhry se řídí podmínkami jeho dodavatele, který také vyřizuje
případné reklamace.
Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která
je určena Organizátorem, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat
v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která
dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Výherce souhlasí ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s
uvedením svého jména a příjmení na facebookové stránce KUTULU po dobu nejvýše 2 let.
Zpracování osobních údajů v rámci této akce
KUTULU zastoupené MgA. Pavlou Boháčovou bude zpracovávat osobní údaje zákazníků dle
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 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) (dále jenom „GDPR“) za účelem uskutečnění oprávněného zájmu KUTULU
zastoupeného MgA. Pavlou Boháčovou, spočívajícího v podpoře prodeje (reklamy) a
propagaci značky KUTULU a dále v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků a obraně
před právními nároky.
Informace dle čl. 13 GDPR
Totožnost a kontaktní údaje na správce: MgA. Pavlu Boháčovou , IČ: 04318501 , se sídlem
Borská 38, Dalovice, 362 63, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeným MM Karlovy Vary,

spolupracující správce osobních údajů. Účel zpracování osobních údajů: podpora prodeje
(reklama) a propagace značky, správce a dále určení, výkon nebo obhajoba právních nároků
a obrana před právními nároky.
Právní základ zpracování: uskutečnění oprávněného zájmu dle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Kategorie příjemců: osobní údaje nebudou poskytnuté žádnému příjemci (kromě
spolupracujících správců navzájem).
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Správci
prohlašují, že osobní údaje subjektů údajů nebudou předmětem předání do třetí země nebo
mezinárodní organizace.
Doba uchovávání osobních údajů subjektů údajů: do ukončení soutěže a u výherce se z
důvodu reklamace výhry budou osobní údaje uchovávat tři roky.
Práva subjektů údajů: subjekt údajů má zejména právo požadovat od správců přístup k
osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost
údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Poskytnutí osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem
na uzavření smlouvy.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jestliže subjekt údajů neposkytne své osobní
údaje, nebude se moci zúčastnit soutěže dle těchto pravidel.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

V Praze dne 10. 3. 2020

