PRAVIDLA MARKETINGOVÉ HLASOVACÍ SOUTĚŽE:
„STARBATH hlasovací soutěž o nejoriginálnější dekor na umyvadle s možností
výhry v hodnotě 33.000 Kč“
Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „STARBATH hlasovací
soutěž o nejoriginálnější dekor na umyvadle s možností výhry v hodnotě 33.000 Kč“ (dále také
„Soutěž“).

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Společnost DC 616 s.r.o., IČ 60712007, se sídlem Palouky 616, 253 01 Hostivice, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 116625, emailová adresa:
info@starbath.cz, web: www.starbath.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. DEFINICE SOUTĚŽE
Pořadatel pořádá „STARBATH hlasovací soutěž o nejoriginálnější dekor na umyvadle s možností výhry v
hodnotě 33.000 Kč“ (dále jen „Soutěž“), při které se mohou fyzické osoby, za podmínek v těchto
pravidlech uvedených, účastnit hlasovací soutěže a přitom mít možnost získat voucher v hodnotě 33.000
Kč (třicet tři tisíce korun) na vybavení koupelny zbožím STARBATH dle vlastního výběru podle způsobu
preference provedené při účasti v hlasování (dále jen „Výhra“), to vše za podmínek a při dodržení
pravidel této marketingové soutěže uvedených níže.

3. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ A PLATFORMA UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 24.5.2018 do 31.7.2018 na webu Pořadatele (www.starbath.cz), přičemž odkaz na
tuto Soutěž může být umístěn na webových stránkách obchodních a mediálních partnerů, na sociální
síti Facebook apod.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PRINCIP SOUTĚŽE
Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let, jež mají pobyt na území České republiky nebo
Slovenské republiky, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků (dále jen
„Způsobilý účastník“ nebo „Účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely této Soutěže považují osoby
blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Každý Způsobilý účastník je oprávněn přihlásit se do Soutěže pouze jednou.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni Účastníci, kteří na webu Pořadatele v sekci novinky a v okně s
názvem starbath hlasovací soutěž hlasují pro jedno z nabídky sedmi dekorovaných umyvadel a zároveň

a) vyberou podle uvedeného postupu kliknutím své favority z nabídky STARBATH v kategoriích baterie,
umyvadla, vany (je třeba vybrat alespoň 1 a nejvíce 3 modely v každé kategorii) – ze sortimentu
STARBATH, který preferenčně Účastníci označí v této fázi hlasování, si budou moci vybrat v případě výhry
v Soutěži,
b) vyplní kontaktní údaje ve formuláři,
c) zaškrtnou souhlas se zpracováním osobních údajů (tento souhlas jsou oprávněni Účastníci kdykoli
odvolat)
d) zaškrtnou souhlas s pravidly Soutěže,
e) potvrdí svoji volbu, čímž úspěšně zakončí svoji registraci do Soutěže a zároveň potvrdí výběr dekoru
umyvadla a provedené preferenční volby sortimentu z nabídky STARBATH.
Hlas pro nejoriginálnější dekor na umyvadle bude platný pouze tehdy, pokud Účastník provede výběr
dekoru umyvadla a kroky uvedené pod body a) až e) v tomto článku 4.

5. URČENÍ VÝHERCE
Z Účastníků Soutěže, kteří splnili podmínky účasti dle článku 4, bude vylosován jeden Účastník, který
obdrží Výhru (dále jen „Výherce“).
Losování Výherce proběhne nejpozději 30 dnů po uplynutí posledního dne soutěžního období. O
přesném termínu slosování budou Účastníci Soutěže informováni na jimi zadaném e-mailu a na
internetových stránkách Pořadatele.
Losování Výherce bude provedeno jako veřejné v sídle Pořadatele. Účastníci berou na vědomí a
výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn pro veřejné losování Výherce zvolit opatření, která
budou reflektovat počet Účastníků a kapacitní možnosti sídla Pořadatele. Takovými opatřeními mohou
být například omezení počtu přítomné veřejnosti při losování nebo i změna veřejného losování na
losování pod dohledem notáře.
Způsob a termín losování Výherce určí s konečnou platností Pořadatel do 14 dnů po skončení Soutěže a
bude zveřejněn na webové stránce Pořadatele.

6. VÝHRA A NAKLÁDÁNÍ S VÝHROU
Výhrou v této Soutěži je voucher v hodnotě 33.000 Kč na vybavení koupelny z nabídky STARBATH.
Voucher je platný 6 měsíců od data losování Výherce a v této lhůtě je Výherce oprávněn použít voucher
na úhradu ceny jím vybraného zboží STARBATH z modelů, které vybral v průběhu hlasování v kategoriích
baterie, umyvadla, vany. Cena výběru zboží STARBATH Výhercem je součtem vybraného zboží v cenách
včetně DPH dle ceníku zboží STARBATH platného ke dni zahájení soutěže a uvedeného na webových
stránkách Pořadatele (www.starbath.cz). Při výběru zboží a jeho úhradě voucherem nelze tento
voucher kombinovat s případnými aktuálními slevami na jednotlivé zboží poskytované Pořadatelem.
Pokud cena zboží STARBATH vybraného Výhercem přesáhne 33.000 Kč, tj. částku uvedenou na
výherním voucheru, může Výherce rozdílovou částku doplatit nebo snížit rozsah výběru. Pokud cena
zboží STARBATH vybraného Výhercem nedosáhne částky 33.000 Kč, Pořadatel rozdílovou částku do
hodnoty Výhry Výherci finančně ani jinak nekompenzuje.
Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost.
Nároku na Výhru se lze vzdát, nemůže však být převeden na třetí osobu.

7. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ O VÝHŘE, PŘEDÁNÍ VÝHRY
Bezodkladně po vylosování bude Výherce kontaktován Pořadatelem prostřednictvím kontaktního údaje
(adresy elektronické pošty), který Výherce Pořadateli, jako součást splnění soutěžních podmínek,
poskytl vyplaněním kontaktního formuláře.
Výherce je povinen po obdržení výzvy Pořadatele odpovědět do 120 hodin Pořadateli prostřednictvím
elektronické pošty a upřesnit adresu, na níž má být Výhra zaslána. Výhru následně Výherci Pořadatel
zašle, a to ve lhůtě do 15 dnů od sdělení adresy pro doručení Výhry Výhercem.

Neodpoví-li Výherce na výzvu Pořadatele ve lhůtě stanovené v tomto článku, je Výherce ze Soutěže
vyloučen a jeho Výhra propadá Pořadateli.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník Soutěže vyjadřuje vyplněním svých osobních údajů v kontaktním formuláři a zaškrtnutím
příslušného políčka ve formuláři svůj souhlas dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), se
zpracováním osobních údajů jím uvedených, a to za účelem
a) identifikace účastníka v Soutěži samé,
b) účasti na budoucích reklamních akcích Pořadatele – zasílání marketingových sdělení Pořadatele
prostřednictvím elektronické pošty, a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v případě Výhry
na internetových stránkách Pořadatele. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho
odvolání.
Správcem osobních údajů, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, je Pořadatel.
Pořadatel prohlašuje, že veškeré jím zpracovávané osobní údaje Účastníků jsou považovány za důvěrné,
budou použity pouze k účelům, se kterými Účastníci vyjádří svůj souhlas, a nebudou bez souhlasu
Účastníků zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak užity bez souhlasu Účastníka.
Účastník je oprávněn písemně požádat Pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích o něm
zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě, kdy
Pořadatel poruší povinnosti zpracovávat osobní údaje Účastníka v souladu s uděleným souhlasem a
Zákonem o ochraně osobních údajů, je Účastník oprávněn požadovat, aby se Pořadatel zdržel takového
jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby
provedl opravu nebo doplnění osobních údajů Účastníka tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém
případě porušení Pořadatele je Účastník rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje
zlikvidovány. Pokud vznikla při zpracování osobních údajů Účastníku majetková újma, či nemajetková
újma na jeho právech, je oprávněn požadovat přiměřené zadostiučinění dle příslušných ustanovení zák.
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Účastník je případně oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Provozovatelé sociálních sítí ani obchodní a mediální partneři, kteří poskytují prostor na odkaz na
Soutěž nebo informace o Soutěži nenesou jakoukoliv odpovědnost za Soutěž či činnosti s ní spojené,
Soutěž není jimi provozována, spolupořádána ani jinak podporována. Dojde-li však ze strany osoby
poskytující prostor k jakémukoliv svévolnému zásahu do informací o soutěži, mající za následek jejich
zkreslení či změnu, nenese za takovýto postup ani tím způsobené následky Pořadatel žádnou
odpovědnost.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení Výhry přepravní společností Výherci či za nedoručení zprávy
elektronické pošty, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly
způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu Soutěže či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží v důsledku
zásahu vyšší moci.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž odložit, přerušit či zcela zrušit v případech, kdy zásah vyšší moci
neumožní pořadateli soutěž uskutečnit v původně zamýšleném rozsahu, popřípadě nebude z těchto
důvodů možné soutěž uspořádat vůbec. O takovém případu bude pořadatel informovat na webových
stránkách www.starbath.cz. Účastníci, kteří se před takovýmto rozhodnutím do soutěže registrovali,
nemají v takovém případě právo na žádnou náhradu, mohou však po Pořadateli žádat, aby vymazal
poskytnuté osobní údaje.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo

vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla (anebo
byl z této činnosti důvodně podezřelý) nebo by poškozoval dobré jméno Pořadatele, a to bez náhrady
nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout.
Vymáhání výher či účasti v Soutěži právní cestou je vyloučené.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Registrací do soutěže vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese www.starbath.cz a v sídle
Pořadatele.

