Pravidla soutěže „Soutěž s Jamesem
Bondem“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž s Jamesem Bondem“ (dále
jen „soutěž“).
1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže
1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je Heineken Česká republika a.s., se sídlem
Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, IČO: 45148066, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1515, („Pořadatel“).
1.2 Technickým provozovatelem soutěže je DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA,
organizačná zložka, se sídlem Šustekova 51, Bratislava 851 04, IČO: 47 334 983, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., oddíl Po, vložka č. 2262/B
(„Provozovatel“).
1.3 Soutěž probíhá v době od 17. 2. 2020 do 31. 3. 2020. Místem konání soutěže je Česká
republika.

2.

Účastníci soutěže a pravidla

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která:
a) má kontaktní telefonní číslo od telefonního operátora České republiky (předvolba
+420),
b) v době trvání soutěže zakoupí soutěžní pivo značky Heineken – speciální 007 edice plechový obal o objemu 0,5 l („pivo“),
c) zadá soutěžní kód z obalu piva na webové stránce soutěže www.heineken.cz
(„webové stránky“) prostřednictvím svého soutěžního účtu („Účastník“). Soutěžní kód
je šestimístný kód, který se nachází pod uzávěrem piva.
2.2 Při prvním přihlášení do soutěžního účtu („soutěžní účet“) přes telefonní číslo bude
Účastník vyzván k ověření jeho telefonního čísla prostřednictvím ověřovacího kódu z SMS
zprávy, která mu bude bezplatně zaslána. Pokud bude kód zadán z jiného než platného
telefonního čísla s CZ předvolbou +420, respektive registrace na webových stránkách
soutěže bude provedena s takovým jiným číslem, nebude tento soutěžící do soutěže
zařazen.

2.3 Zadáním telefonního čísla na webových stránkách v době trvání soutěže Účastník souhlasí
se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
2.4 Jeden Účastník může zadat do soutěže neomezený počet kódů. Účastník však může pro
účast v soutěži používat pouze jeden soutěžní účet. V případě, že by Účastník založil více
soutěžních účtů, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka ze soutěže vyřadit.
2.5 Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den zapojení do soutěže
dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu
k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby
těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.6 Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v
soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže nebo tato pravidla poruší.

3. Výhra a způsob určení výherce
3.1 Hlavní výhrou je vstupenka pro dvě osoby na projekci filmu s Jamesem Bondem „Není
čas zemřít“ dne 11. 04. 2020 v Praze nebo v Brně (výherce si vybere preferované místo
projekce, možnost výběru je jen do naplnění kapacity sálu). Vedlejší výhrou je sklenice
z limitované edice James Bond 007.
3.2 Vkládání kódů na webové stránce bude možné od 17. 2. 2020 do 31. 3. 2020. Účastník
může zadat každý den soutěže libovolný počet kódů. Do soutěže bude soutěžní kód
zařazen pouze pro soutěžení v tom soutěžním dni, kdy byl registrován na webové stránce
soutěže.
3.3 Soutěžní den je každý kalendářní den v období od 17. 2. 2020 do 31. 3. 2020. Za okamžik
registrace kódu je považován okamžik doručení soutěžního kódu Provozovateli.
3.4 Každý soutěžní den vyhrají hlavní výhru 2 Účastníci, jejichž kódy budou registrovány pro
daný soutěžní den jako 50. kód a 100. kód v pořadí (tj. 50. a 100. kód vyhrává hlavní výhru
každý soutěžní den). Dále v každém soutěžním dni vyhraje vedlejší výhru 10 Účastníků,
jejichž kódy budou registrovány do soutěže pro daný soutěžní den v pořadí násobků čísla
21, a to opakovaně až do vyčerpání počtu vedlejších výher (tj. každý 21., 42., 63., 84. kód
a dále, až do kódu registrovaného v daný den jako 210. v pořadí). Dále společně jako
(„výherci“).
3.5 V případě, kdy se v jeden soutěžní den účastní menší počet Účastníků než je Pořadatelem
předpokládáno, a tím by nedošlo k odevzdání všech určených výher, vyhrazuje si
Pořadatel právo rozhodnout o způsobu rozdělení zbylých výher po ukončení soutěže.

3.6 V jednom soutěžním dni může každý Účastník vyhrát pouze 1 výhru, tj. buď jen hlavní,
nebo jen vedlejší výhru. V případě, kdy by jeden účastník vyhrál v jednom soutěžním dni
hlavní i vedlejší výhru, má přednost hlavní výhra, a dostane jen tu.
3.7 Výhry budou výhercům odeslány do 5 pracovních dní od zadání veškerých kontaktních
údajů Účastníkem. Náklady na doručení všech výher nese Pořadatel.
3.8 Výhra je nepřenosná. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je
stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry
(např. věcný či finanční). Pořadatel si vyhrazuje právo ze svých provozních důvodů změnit
výhru.
3.9 Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není
oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky
plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky týkající se
funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry.
3.10

Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 10

000 Kč jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry
překročí částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmu
fyzických osob v zákonné výši, již je povinen odvést výherce.

4. Další podmínky, práva a povinnosti
4.1 Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či
publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími
podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly,
popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich registrace
nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.
4.2 V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či
organizační, atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí
možnost soutěžit či ovlivní pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového
Účastníka a jeho kódy ze soutěže vyřadit.
4.3 Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem.
4.4 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži
(především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet. Pořadatel dále

neodpovídá za uvedení chybného telefonního čísla Účastníkem v rámci registrace na
webových stránkách soutěže.
4.5 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České
republiky.
4.6 Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených
podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory
nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru
není možné vymáhat soudně.

5. Zpracování osobních údajů
5.1 V Soutěži se zpracovávají osobní údaje účastníků a výherců hlavních a vedlejších výher.
Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace Soutěže v souladu s platnými
právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(„Nařízení“).
5.2 V rámci realizace Soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení Pořadatel jako správce, protože
určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů výherců a Účastníků. Kontaktním
místem pro výherce a Účastníky, jako dotčené osoby je kontaktní osoba organizátora
(Privacy Officer, email: osobniudaje@heineken.com).
5.3 Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v rozsahu telefonního čísla. Tyto osobní
údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem její realizace.
5.4 Výherci poskytují Pořadateli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací
adresa, emailová adresa a telefonní číslo za účelem realizace všech práv a povinností
které vyplývají z těchto Pravidel, a to:
a) identifikace výherců jako Účastníků Soutěže;
b) ověření splnění podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly;
c) komunikaci s výhercem;
d) předání výhry výherci;
e) ověření správnosti a platnosti údajů poskytnutých výhercem při přebírání výhry.
5.5 Právním základem zpracování osobních údajů účastníků a výherců jsou tato Pravidla,
které momentem zapojení do Soutěže představují závaznou dohodu o podmínkách

Soutěže; zpracování osobních údajů výherců a účastníků je tak nezbytné pro plnění této
dohody ze strany Pořadatele a proto se nevyžaduje souhlas účastníků nebo výherců jako
dotčených osob.
5.6 Osobní údaje výherců budou uchovávány po dobu 2 let ode dne skončení Soutěže,
případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti
Pořadatele, a to na dobu takto stanovenou zákonem.
5.7 Poskytnutí osobních údajů výhercem je podmínkou pro předání výhry (požadavek
potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů výhercem
nemůže být výherci předána výhra.
5.8 Pořadatel používá služby zpracovatele, který mu pomáhá s realizací soutěže a má proto
přístup ke všem osobním údajům v rozsahu těchto Pravidel. Jediným zpracovatelem je
Provozovatel.
5.9 Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje účastníky a výherce o jejich právu:
a) požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům
b) na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů;
c) na přenositelnost osobních údajů;
d) podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR,
posta@uoou.cz).
6. Platnost pravidel soutěže
6.1 Tato pravidla soutěže jsou dostupná na adrese www.heineken.cz a nabývají platnosti a
účinnosti v den zahájení soutěže, tj. dne 17. 2. 2020.

