Úplné znění pravidel spotřebitelské akce
„Magnum kvíz 2020“
pravidla pro ČR

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Magnum kvíz 2020“ (dále také
jako „akce“ a/nebo „soutěž“) pro Českou republiku (dále také jako „pravidla“).
1.

POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. IČO: 18627781, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň
(Praha 8), 180 00 Praha, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 2196. (dále jako
„pořadatel“).
2.

ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je společnost up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, se sídlem Porážka 206/4, 602 00
Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C
35431 (dále jako „organizátor“).
3.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Provozovatelem soutěžního online systému je společnost Kinet s.r.o., IČO: 27651177, V Lukách 253, 267 01
Králův Dvůr a FTV Prima, spol. s r.o., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 (dále jako „technický partner
akce“).
Dodavatelem výher je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. IČO: 18627781, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň
(Praha 8), 180 00 Praha, Česká republika (dále jako „dodavatel výher“).
4.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce se koná v době od 1. 7. 2020 00:00:01 hod. do 31. 8. 2020 23:59:59 hod. včetně na území České republiky
v rámci reklamní kampaně Magnum Ruby ve vysílání na stanicích FTV Prima, spol. s r.o. Jedná se o HbbTV
aplikaci (soutěžní kvíz).
HbbTV aplikaci (soutěžní kvíz) bude možné spustit na stanicích FTV Prima prostřednictvím formátu Switch-in.
Soutěžní kvíz je inzerován ikonou s grafikou Magnum a sdělením: „Soutěžte v kvízu o skvělé ceny!“
Switch-in je reklamní formát, který se zobrazí divákovi s hybridní televizí, po přepnutí na stanici. V průběhu
zobrazení formátu Switch-in na obrazovce, má divák možnost HbbTV aplikaci aktivovat stiskem červeného tlačítka
na TV ovladači.
Akce potrvá 62 soutěžních dní, jedná se o jedno soutěžní kolo.
Výhrou v soutěži je Magnum box, jak je blíže rozvedeno v článku 8.1 těchto pravidel, o které se soutěží po dobu
trvání akce.
Po skončení soutěže dne 1. 9. 2020 bude pak ze všech účastníků z České republiky, kteří správně odpoví na
všechny otázky kvízu, vylosováno 10 výherců, kteří získají výhru určenou pro Českou republiku, jak je blíže
rozvedeno v článku 8. těchto pravidel. Výhru představuje Magnum box. Výherci výhry losováni.
5.

ÚČASTNÍCI AKCE

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky,
která
v době konání soutěže absolvuje soutěžní kvíz v rámci vysílání FTV Prima, spol. s.r.o. (dále jen „účastník“).
Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo
společnostem podílejících se na přípravě a organizaci akce.
6.

JAK ZÍSKAT CENU

Základní podmínkou účasti na akci a získání ceny je úspěšné absolvování soutěžního kvízu Magnum v rámci
vysílání na FTV Prima, a to v době konání soutěže.
6.1.
První fáze účasti v soutěži
Účastník absolvuje soutěžní kvíz Magnum v rámci vysílání na stanicích FTV Prima. Soutěžní kvíz spustí stiskem
červeného tlačítka na ikoně inzerující soutěžní kvíz. Soutěžní kvíz sestává ze 6 soutěžních otázek, na každou
otázku může volit odpověď ze čtyř možností. Po zodpovězení všech otázek se objeví informace, kolik otázek
soutěžící odpověděl správně. Následně zadá svůj telefonický kontakt. Pro úspěšné odeslání telefonního kontaktu a
zařazení do soutěže potvrdí souhlas se zpracování osobních údajů. Bez tohoto potvrzení nebude do soutěže
zařazen. Pro odpovídání na soutěžní otázky a vyplnění telefonického kontaktu používá šipky, číslice a tlačítko OK
na ovladači TV.

Absolvování soutěžního kvízu, odesláním telefonního kontaktu a poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních
údajů se fyzická osoba stává účastníkem akce s povinností dodržovat stanovená pravidla.
6.2.
Druhá fáze účasti v soutěži
V případě výhry bude výherce telefonicky kontaktován organizátorem akce pro ověření nároku na výhru a jejího
čerpání.
Aby mohla být výherci výhra zaslána/předána, musí organizátorovi předat své osobní údaje v rozsahu jména,
příjmení, data narození, emailu, telefonního kontaktu a doplnit doručovací adresu pro zaslání/předání výhry a
udělit souhlas s užitím údajů pro účely zaslání/předání výhry.
Opakovaná účast v akci je možná, avšak na jedno telefonní číslo může být získána pouze jedna výhra.
7.

SOUTĚŽNÍ KOLO

Akce má 1 soutěžní kolo pro přidělení 10 výher pro účastníky z České republiky. Výhry budou přiděleny dle popisu
v bodě 8 těchto Pravidel.
8.

VÝHRY A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ

8.1 VÝHRY
Pořadatel věnoval do soutěže výhry v podobě Magnum boxu, který obsahuje 6 ks produktů Magnum Ruby
mini a 7 ingrediencí na zdobení.
Do soutěže je vloženo celkem 10 Magnum boxů - výher pro účastníky z České republiky.
8.2 ZPŮSOB URČENÍ VÝHRY
Výherci budou určeni náhodným losováním dne 1.9.2020. Losováno bude ze soutěžících, kteří odpoví správně na
šest soutěžních otázek ze šesti, zašlou telefonní kontakt a poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud bude méně než 10 soutěžících, kteří odpoví správně na šest soutěžních otázek ze šesti, tito všichni obdrží
výhru. Zbývající výhry budou přiděleny losováním ze soutěžících, kteří odpověděli správně na pět otázek ze šesti.
Pokud by i takto nebylo přiděleno všech 10 výher, bude losováno stejným systémem ze soutěžících, kteří
odpověděli správně na čtyři otázky ze šesti a tak dále.
Pro oznámení výhry bude použit telefonní kontakt uvedený soutěžícím. V případě uvedení chybného/neexistujícího
telefonního čísla, prostřednictvím kterého nebude možné výherce kontaktovat výhra pro tohoto účastníka soutěže
propadá. Následně bude vylosován náhradník. Výherce musí potvrdit přijetí určené výhry včetně doplnění
kontaktních údajů a souhlasu s jejich zpracováním do 48 hodin od oznámení výhry. Pokud tak výherce neučiní,
výhra pro tohoto účastníka propadá. Následně bude vylosován náhradník.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění
než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.
Pokud si výherci ve stanovené lhůtě a na určeném místě své ceny nepřevezmou, nárok na výhru zaniká
a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.
Výhra je neprodejná a nepřevoditelná na jinou osobu. V případě podezření/zjištění zneužití výhry bude účastník ze
soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními
předpisy, popř. splnění dalších daňových povinností, pokud jsou s výhrami spojeny.
8.3 ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝHRY
Výhry budou odesílány prostřednictvím přepravní služby Top Trans nebo doručeny kurýrem na adresu uvedenou
výhercem při potvrzení přijetí výhry. V
 ýhry budou odeslány do 4 kalendářních týdnů od termínu ukončení soutěže.
Výherce je povinen uvést všechny požadované údaje správně a úplně, v opačném případě pořadatel nemůže
garantovat doručení výhry.
V případě uvedení chybné adresy výhercem neodpovídá pořadatel za ztrátu či chybné dodání zásilky a není
povinen zajistit náhradní plnění v podobě nové výhry či peněžitého plnění.
9.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci absolvování soutěžního kvízu (tj. 1. fáze účasti v soutěži) účastník poskytne pořadateli akce informovaný
souhlas se zpracováním osobních údajů, konkrétně telefonního kontaktu.
V případě výhry (tj. 2. fáze účasti v soutěži) poskytne účastník pořadateli informovaný souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní kontakt a také
platná doručovací adresa. Potvrzení souhlasu proběhne emailovou formou.

Účelem zpracování osobních dat je vyhodnocení soutěže a komunikace s výherci soutěže. Doba zpracování je po
dobu soutěže a jejího vyhodnocení, maximálně 1 rok.
Osobní údaje účastníků v rozsahu výše uvedeném budou zpracovávány pořadatelem, jako správcem osobních
údajů, a organizátorem a technickým správcem, jako zpracovateli, na základě souhlasu daného účastníky při
absolvování kvízu (1. fáze účasti v soutěži) a souhlasu daného výherci při potvrzení nároku na výhru (2. fáze
účasti v soutěži). Dodavatel výher pak bude jen příjemcem osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, data
narození a doručovací adresy a telefonu, použije je jen pro účely dodání – doručení výher.
Účastník soutěže má právo souhlas kdykoliv odvolat na mail soutez@upagency.cz a právo požadovat přístup ke
svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na námitku proti
zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Předmětný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a
informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.
10. DALŠÍ USTANOVENÍ
Do akce nebudou zařazeni ti účastníci, kteří zaregistrují neplatný telefonický kontakt.
Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude mít oprávněné
podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, eventuálně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo
pravidlům této akce. Výhry jsou nepřevoditelné a je zakázán jejich prodej.
11. INFOLINKA
E-mailová infolinka: soutez@upagency.cz je v provozu v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
12. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.
Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady
z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu či zrušení akce vyhlásí na
webových stránkách www.magnumruby.cz.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné vady výher ani za případnou újmu, kterou by účastníci event. utrpěli v
průběhu čerpání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Pořadatel neodpovídá za nefunkčnost kvízu v rámci vysílání FTV Prima, spol. s.r.o.
Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými
účastníkem akce anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, respektive
nevyužitím výhry.
Výňatky z těchto úplných pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech
mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce. Jediným právně závazným
dokumentem k akci jsou tato úplná pravidla.
Zobrazení výher či voucherů k jejich čerpání na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky
apod.) nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.
13. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI
Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.magnumruby.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly
vázáni.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V Praze dne 29. června 2020

Pořadatel:

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

