Matcha Tea súťaž o ceny v hodnote EUR 1310
Ako sa zapojiť do súťaže?
1. Súťaže sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí nakúpili na stránkach
www.matchatea.sk v období od 01. 11. 2020 – 30. 11. 2020 produkty
v hodnote aspoň EUR 39.
2. Registrovať do súťaže môžete neobmedzené množstvo objednávok.
Podmienkou pre registráciu objednávky do súťaže, je platba formou
platobnej brány GoPay. Objednávky platené formou dobierky, nebude
možné do súťaže zaregistrovať.
3. Zaplatené objednávky registrujte prostredníctvom tohto formuláru.
Do formuláru zadajte číslo svojich objednávok a e-mail, ktorý ste uvedli
v objednávke.
4. Kompletné pravidlá súťaže nájdete nižšie.
O čo sa hrá?
Hráme o ceny v hodnote EUR 1310 a jedná sa celkom o 30 cien
Hlavní výhry:
1.
miesto: 1 x iPhone 6s 32GB Space Gray
2. - 4. miesto: 3 x kupón v hodnote EUR 80
5.-10. miesto: 6 x kupón v hodnote EUR 50
11.-20. miesto: 10 x kupón v hodnote EUR 30
21.-30. miesto: 10 x kupón v hodnote EUR 20

Podrobné pravidlá súťaže „Matcha Tea súťaž o ceny v hodnote EUR
1310“
01. 11. 2020 – 30. 11. 2020 (ďalej len „Pravidlá súťaže“)
1. Súťaž organizuje: Ján Hudeček, Jana Růžičky 1165/2a, 148 00 Praha, Česká
republika, IČO: 88679535, DIČ: CZ8206218405. (ďalej len „Organizátor“)
2. Termín a miesto konania súťaže: Súťaž prebieha od 01. 11. 2020 (00:00:00)
do 30. 11. 2020 (23:59:59) (ďalej len „Doba konania súťaže“) na území
Slovenskej republiky na e-shopu www.matchatea.sk.
3. Výhry v súťaži: 1 x iPhone 6s 32GB Space Gray, 3 x kupón v hodnote EUR
80 na nákup na e-shopu www.matchatea.sk, 5 x kupón v hodnote EUR 50 na
nákup na e-shopu www.matchatea.sk, 10 x kupón v hodnote EUR 30 na nákup
na e-shopu www.matchatea.sk, 10 x kupón v hodnote EUR 20 na nákup na eshopu www.matchatea.sk. Výherné kupóny je možné uplatniť do 15. 12.
2020.
4. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia 18 rokov s adresou
pre doručovanie na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky (ďalej
len „Účastník súťaže“), ktorá v Dobe konania súťaže uskutoční na webových
stránkach www.matchatea.sk nákup za viac než EUR 39 (ďalej len „Súťažný
nákup“) a urobí registráciu čísla svojej objednávky prostredníctvom tohto
formuláru. E-mailová adresa účastníka uvedená vo formulári musí byť zhodná
s emailovou adresou, ktorú účastník uviedol v objednávke. Do hodnoty
nákupu sa započítava i poštovné.
5. Do súťaže zaradíme len objednávky, ktoré boli zaplatené prostredníctvom
platobnej brány GoPay, poprípade prevodom na náš účet číslo: IBAN: SK69
0200 0000 0021 1223 3457 s variabilným symbolom, ktorým je číslo
objednávky. Všetky platby za registrované objednávky musia byť pripísané na
náš účet najneskôr do 30. 11. 2020 (23:59:59). V opačnom prípade budú zo
súťaže vyradené. Do súťaže nebudú zaradené objednávky na dobierku.
6. Zo súťaže sú vylúčení a Účastníkmi súťaže sa nemôžu stať zamestnanci
Organizátora. Účastník súťaže sa zapojí do súťaže tým, že za dodržania vyššie
uvedených podmienok uskutoční Súťažný nákup. Účastník súťaže sa môže do
súťaže zapojiť opakovane, a to vždy po uskutočnení Súťažného nákupu
s novým Súťažným číslom (číslo objednávky). Osoby nesplňujúce podmienky
účasti v súťaži alebo jednajúci v rozporu s týmito Pravidlami súťaže nebudú
do súťaže zaradení. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa i napriek uvedenému

stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytla, stráca nárok na výhru a výhra sa nepredá.
7. Spôsob výberu výhercu. Výherci budú vybraní formou náhodného losovania,
a to nasledujúcim spôsobom: 1. 12. 2020 Organizátor spracuje a skontroluje
všetky registrované objednávky a 1. 12. 2020 zverejní výsledky losovania.
8. O výhre budú výherci vyrozumení výhradne prostredníctvom
registrovaného súťažného e-mailu. Výherca mobilného telefónu iPhone6s
32GB Space Gray bude prostredníctvom e-mailu vyzvaný k zaslaniu údajov pre
zaslanie výhry. Výherci darčekových kupónov obdržia e-mailom unikátne
kódy, vďaka ktorým si budú môcť výhru uplatniť na eshope
www.matchatea.sk. V prípade, že výherca nesplní niektorú z vyššie uvedených
podmienok, jeho nárok na výhru zaniká a namiesto tohoto výhercu bude ako
výherca vylosovaný iný Účastník súťaže. Organizátor zverejní Výhercu
mobilného telefónu iPhone6s 32GB Space Gray na svojich internetových
stránkach a sociálnych sieťach. Zverejnené budú nasledujúce údaje: a) celé
meno; b) prvé písmeno priezviska; c) mesto
7. Distribúciu výhry zaistí Organizátor, a to na adresu, ktorú výherca uvedie
v odpovedi na oznámení o výhre.
8. Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa je
dodržovať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani
alternatívne plniť v peniazoch. Neprevzatá výhra prepadá Organizátorovi
súťaže. Organizátor nezodpovedá za vady, poškodenie či stratu spojenú s
dodávkou výhier výhercom. Výhru nie je možné reklamovať. Výherca nemá
nárok na vrátenie či výmenu výhry. Organizátor súťaže je oprávnený bez
náhrady pozmeniť alebo upraviť Pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať,
alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Pravidlá súťaže
môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch
Organizátora v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné Pravidlá súťaže sú
považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Do súťaže budú
zaradené len platné Súťažné čísla. Platnými Súťažnými číslami sa rozumejú
čísla objednávok, ktoré boli zaplatené v období 01. 11. 2020 (00:00:00) až 30.
11. 2020 (23:59:59).

9. Spracovanie osobných údajov: Organizátor bude, ako správca, spracovávať
osobné údaje Účastníkov súťaže podľa nižšie uvedených podmienok, a to za
účelom realizácie súťaže na základe súhlasu, ktorý Účastník súťaže udelí
Organizátorovi vyplnením vyššie uvedeného formuláru. Organizátor bude
osobné údaje Účastníkov súťaže pre tento účel spracovávať v rozsahu
nevyhnutne potrebnom pre realizáciu súťaže (viz. údaje v týchto Pravidlách
súťaže), a to max. po dobu 3 mesiacov od skončenia Doby konania súťaže.
Neoddeliteľnou súčasťou súťaže a týchto Pravidiel súťaže je taktiež
spracovanie osobných údajov výhercu pre propagáciu Organizátora a ním
organizovaných súťaží formou zverejnenia v propagačných materiáloch
Organizátora – napr. jeho webových stránkach, facebookovom či
instagramovom profile, a to max. po dobu 2 rokov od skončenia Doby konania
súťaže. V prípade výhry udeľuje Účastník súťaže svojim zapojením do súťaže
Organizátorovi súhlas so zverejnením ich bežnej identifikácie v rozsahu:
meno, prvé písmeno priezviska a obec bydliska. Udelenie tohoto povolenia je
nevyhnutným predpokladom pre výhru v súťaži a v prípade jeho odvolania
stráca výherca nárok na výhru. Osobné údaje Účastníkov súťaže bude
Organizátor spracovávať sám. Pri splnení podmienok a predpokladov
stanovených GDPR náležia Účastníkom súťaže akoby subjektom údajov v
súvislosti so spracovaním ich osobných údajov nasledujúce práva:
• právo na bezplatnú informáciu o tom, aké jeho osobné údaje
Organizátor spracováva;
• právo na opravu nesprávnych spracúvaných osobných údajov;
• právo na výmaz spracúvaných osobných údajov;
• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
• právo na prenosnosť osobných údajov. Účastníci súťaže sa navyše môžu so
svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu
osobných údajov (www.uoou.cz). Vyššie uvedené práva môžu Účastníci súťaže
uplatniť u Organizátora na vyššie uvedených kontaktných údajoch, príp. na emailovej adrese info@matchatea.sk
V prípade otázok na spracovanie osobných údajov Organizátorom sa môžu
Účastníci súťaže obracať prostredníctvom e-mailovej adresy
info@matchatea.sk. Tieto Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webových
stránkach Organizátora na adrese https://www.matchatea.sk/blog/matcha-sutaz-nanovember/. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná ani spravovaná sociálnou

sieťou Facebook ani k nej nie je pridružená. Účastník súťaže je s týmto
zrozumený a berie na vedomie to, že na základe súhlasu podľa týchto Pravidiel
poskytuje svoje informácie Organizátorovi a nie sociálnej sieti Facebook či
spoločnostiam Facebook, Inc., alebo Facebook Ireland Limited, ktoré s
osobnými údajmi používateľov nakladajú v súlade so svojimi vlastnými
pravidlami.

