Pravidla soutěže Albert – Vánoční soutěž
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Vánoční soutěž (dále jen „soutěž“ nebo
jen „pravidla“):
1. Organizátor a provozovatel soutěže
Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČO 44012373,
se sídlem Radlická 520/117, 158 00, Praha 5 – Jinonice, Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud
v Praze, spisová značka C 306379 (dále také jen „Provozovatel“).
2. Místo a doba trvání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 02. 11. 2022 (00:00:00 hod.) do 01. 01. 2023 (23:59:59 hod.) na
internetových stránkách Provozovatele https://www.albert.cz/vanoce
3. Soutěžní zadání
Soutěž bude zahájena Provozovatelem prostřednictvím spuštění webu http://www.albert.cz/vanoce
dne 02. 11. 2022 v 00:00:00 hod.
4. Základní principy soutěže
Soutěž bude trvat 9 týdnů a celkem tedy bude 61 výher.

Popis výhry
Cestovní sada příborů 2x

Počet
výher

14

Termokošík
Niceboy herní klávesnice

7
5

Niceboy herní sluchátka
Lego stavebnice

4
14

Lego Batman 76182
Lego Technic 42093

1
1

Lego City 60277
Lego Harry Potter 76407

1
1

Lego XL-15 Spaceship - 76832

1

Lego Toyota GR - 76901
Lego Triceratops - 76950

1
1

Lego Frozen - 43194

1

Lego Spider-Man - 76184

1

Lego Dots - 41937

1

Tefal JO sada 3 nožů

4

Lego storage box modrý

3

4.2. Rozřazení výher v soutěži: Každý den konání soutěže je možné vyhrát pouze jednu výhru (na 61
dní soutěže tedy připadá 61 výher). Výhry jsou Provozovatelem předem náhodně rozmístěny
v jednotlivých dnech po celou dobu trvání soutěže. Soutěžící není předem informován o rozmístění
výher v jednotlivých dnech trvání soutěže.
4.3. Výhru získá soutěžící, který:
a) se zúčastní online soutěže „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“ na webu http://www.albert.cz/vanoce,
b) zadá do zobrazeného formuláře svůj platný email a formulář odešle,
c) jehož formulář bude Provozovateli doručen v daném dni přesně v takovém pořadí, které
Provozovatel náhodně předem určil jako výherní pořadí registrace soutěžících, a zároveň
d) splní další podmínky této soutěže.
Příklad: Pořadí výhry je provozovatelem stanoveno např. na 368. registrovaný/vložený email (formulář)
v daném dni trvání soutěže. Výhru tedy vyhrává v daném dni 368. vložený email/doručený formulář
soutěžícího.
Pro každý soutěžní den bude stanoveno odlišné výherní pořadí. Pokud výherní pořadí nebude
naplněno ve smyslu celkového počtu registrujících se soutěžících, výhru získává nejbližší registrující
se soutěžící, tj. poslední registrující se soutěžící v daném dni.
4.4. Detailní popis online soutěže a navazujícího postupu je následující:
1. Vyplněním e-mailové adresy a kliknutím na tlačítko „CHCI SOUTĚŽ“ ve formuláři na webu
http://www.albert.cz/vanoce dojde k vložení e-mailu do databáze Provozovatele, a tedy i k
zahájení účasti v soutěži.
2. Soutěžící musí akceptovat podmínky soutěže, bez akceptace není možná účast.
3. Každý soutěžní den po půlnoci bude soutěžní kolo uzavřeno a následující den dojde
k vyhodnocení výherce.
5. Soutěžícímu, který vyhrál, bude na jím zadanou emailovou adresu zaslán potvrzovací email
oznamující výhru v soutěži, a to nejpozději do 10 dnů po skončení soutěže.
6. Potvrzovací email bude zároveň obsahovat výzvu k vyplnění kontaktních údajů soutěžícího
přes online formulář, a to za účelem doručení výhry. Požadované kontaktní údaje pro předání
výhry jsou následující: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo.
7. Soutěžící je pro získání výhry povinen vyplnit své kontaktní údaje a formulář dle pokynů
Provozovatele odeslat nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení potvrzovacího e-mailu.
4.5. Pokud výherce do sedmi (7) dnů od výzvy nevyplní a neodešle své kontaktní údaje, výhra bude
opět uvolněna do soutěže a získá ji ten soutěžící, jehož registrace byla obdržena v pořadí, které
bezprostředně následuje po pořadí původního výherce. Takto je možné uvolnit výhru do soutěže i
opakovaně.
4.6. Výherci je zaslán jen jeden potvrzovací email s výhrou, tj. soutěžící neobdrží žádnou další výzvu
k vyplnění kontaktních údajů.
4.7. Je na výherci, aby zajistil dostupnost své emailové schránky, a tedy řádné doručení potvrzovacího
emailu s oznámením o výhře do emailové schránky pro e-mailovou adresu, kterou zadal do
zobrazeného formuláře.

5. Podmínky účasti v soutěži
5.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 16 let s adresou pro doručování
výhry na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).
5.2. Uživatel se do soutěže může zapojit každý den, po dobu trvání soutěže, od 00:00 do 23:59 téhož
dne jedenkrát. Zároveň pouze jeden jeho e-mail může v denním soutěžním kole vyhrát jen jednou.
5.4. Vložením emailové adresy, prostřednictvím formuláře v soutěži vánoční soutěže na webu
https://www.albert.cz/vanoce, potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména
souhlasy níže uvedené.
5.5. Každý soutěžící může v celé soutěži vyhrát vícekrát, vždy však pouze jednou za jeden soutěžní
den, jak vyplývá z principu jedné výhry pro každý soutěžní den.
5.6. Z výhry v soutěži “VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“ jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele.

6. Oznámení a předání výher
6.1 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Provozovatel
je oprávněn pravidla v průběhu soutěže upravit či změnit. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry
nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
6.2 Výherci budou informováni o výhře postupem uvedeným v odst. 4.4 výše; soutěžící, kteří nezískali
výhru, nebudou nikterak vyrozuměni. V odst. 4.5 a 4.6 výše je dále upraven další postup ke získání
přidělené výhry.
6.3. Výhra bude výherci zaslána přepravní službou zpravidla do 30 pracovních dnů od řádného
doručení kontaktních údajů výherce Provozovateli. V případě nepřevzetí výhry výhercem, nárok na
výhru propadá. V takovém případě se výhra již nevrací zpět do soutěže a nebude tedy předána
žádnému výherci.
6.4 Údaje o výhercích budou nejpozději následující kalendářní měsíc po ukončení doby trvání soutěže
zveřejněny v příslušném Albert magazínu a mohou být dále zveřejněny na webových stránkách
www.albert.cz nebo v jiných propagačních materiálech Provozovatele, a to po dobu 1 roku od konce
doby trvání soutěže. Údaje o výhercích budou zveřejněny v podobě křestního jména a počátečního
písmene příjmení výherce a názvu města z doručovací adresy výherce (např. Alena N., Brno).

7. Zpracování osobních údajů
7.1 Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že Provozovatel je, jakožto správce osobních údajů,
oprávněn osobní údaje soutěžícího v rozsahu požadovaném Provozovatelem v souladu s těmito
pravidly (tedy e-mailová adresa, a v případě výhry jméno, příjmení, doručovací adresa a telefonní
číslo), případně dalších údajů sdělených soutěžícím, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na
dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
Údaje zpracovávané v souvislosti s účastí v soutěži jsou zpracovávány po dobu 60 dní od ukončení
soutěže, anebo po dobu delší, vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v
souvislosti s konkrétním případem, nejdéle však po dobu 4 let.

7.2. Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem jakožto správcem a dále následujícími
zpracovateli: společností Etnetera Core a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00
Praha 7, Česká republika, IČO: 25103814, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 11168 a společností Etnetera Motion s.r.o. se sídlem
Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 02832020, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 224167.
7.3. Osobní údaje mohou být poskytnuty dalším poskytovatelům služeb zajišťujícím pro Provozovatele
zpracování osobních údajů v souvislosti se soutěží, např. doručení výhry.
7.4. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však není možné
zajistit účast v soutěži a předání výhry.
7.5. Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů,
a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních
údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů
Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování,
jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné
vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad,
kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Pro uplatnění práv, námitek proti zpracování či jakýchkoli souvisejících dotazů se zpracováním
osobních údajů nebo těmito pravidly může soutěžící kontaktovat Provozovatele na e-mailu:
ochranaudaju@albert.cz nebo na infolince Provozovatele: 800 402 402. Další informace o zpracování
osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů na www.albert.cz.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí
soutěžícího (který je fyzickou osobou – spotřebitelem) v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na
jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách
mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího
a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Provozovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení
o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České
obchodní inspekce.
Soutěžící (který je fyzickou osobou – spotřebitelem) má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu
online
prostřednictvím
platformy
ODR
dostupné
na
webové
stránce
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Postup
mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím
řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem
na Českou obchodní inspekci či na soud.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat
a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele.

9.2 Provozovatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
9.3 Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním
soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení
soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to
zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel
soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu posouzení Provozovatele
způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování
ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým
způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Provozovatel oprávněn učinit kdykoliv
v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. Provozovatel k závěru, že
výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly.
9.5 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel
soutěže je k dispozici na webové adrese: https://www.albert.cz/vanoce. V případě jakýchkoli
nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: info@albert.cz.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 2. 11. 2022.

