Pravidla soutěže Copánkování s Batiste
I. Pořadatel soutěže
1. Pořadatelem soutěže je MARK DISTRI, spol. s.r.o., se sídlem Truhlářská 3/1108, 110 00 Praha 1,
IČO: 61855634, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Rg. C 31555
(dále jen „Pořadatel“).
2. Pořadatel zajišťuje dovoz a distribuci výrobků vlasové kosmetiky Batiste v České republice.
II. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 27. dubna do 12. května 2019.
III. Účastníci soutěže
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která
nejpozději v době svého zapojení se do soutěže dosáhne věkové hranice patnáct let (dále jen
„Soutěžící“).
2. Účast v soutěži prostřednictvím jiné osoby je vyloučena.
3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jejich příbuzní v přímé řadě, sourozenci
a manželé nebo partneři. V případě, že by se Výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena,
nezíská výhru.
IV. Průběh soutěže
1. Soutěžící se zapojí do soutěže prostřednictvím Instagramu, kde má zřízen svůj profil, takto:

1.1. Soutěžící sleduje Instagram Batiste CZ/SK a Rowenta_czsk nebo začne sledovat Batiste CZ/SK a
Rowenta_czsk kliknutím na tlačítko „Sledovat“ na instagramovém účtu Batiste CZ/SK a
Rowenta_czsk (https://www.instagram.com/batiste_czsk/ a
https://www.instagram.com/rowenta_czsk/).
1.2. Soutěžící na svůj instagramový profil umístí a zveřejní v době konání soutěže fotografii nebo
instastories s účesem vytvořeným v rámci akce Copánkování s Batiste na festivalech Majáles Praha,
Brno a Hradec Králové.
1.3. Soutěžící označí na fotografii nebo stories instagramový profil Batiste CZ/SK a Rowenta_czsk a
doplní ji hashtagem #CopankovanisBatiste.
1.4. Instagramový profil Soutěžícího musí být nastaven jako veřejný, tj. přístupný pro Pořadatele i pro
ostatní uživatele Instagramu.
2. Soutěžící odpovídá za to, že umístěná fotografie je v souladu s právními předpisy, že není v rozporu
s dobrými mravy, že nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele, značky Batiste a Rowenta, a že
splňuje všechny podmínky pro zveřejnění na síti Instagram. Soutěžící musí mít svolení k použití a ke
zveřejnění fotografie od každé osoby, která je na ní zachycena; odpovídá za to, že zveřejněním
fotografie v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.
3. V určených dnech (30. dubna 2019, 7. května 2019 a 14. května 2019) budou vybrány tři fotografie
(v každém termínu). K výběru výherců dochází náhodně. Výherce získá stylingový produkt Rowenta a
balíček suchých šamponů Batiste (viz V 1.1.)
4. Každý Soutěžící může zveřejnit ve stanovené době neomezené množství fotografií; může však
vyhrát pouze jeden kosmetický balíček a jeden stylingový produkt.
V. Výhry a způsob jejich předání
1. Pořadatel poskytne v souhrnu nejvýše tyto výhry:
1.1 devět balíčky suchých šamponů Batiste v ceně 1 748 Kč včetně DPH
1.2 devět stylingových produktů značky Rowenta
2. Všichni Výherci budou zveřejněni na Instagramu Batiste CZ/SK označením v instastories.
3. Informaci o výhře zjistí Soutěžící na Instagramu viz výše, navíc bude kontaktován pomocí
soukromé zprávy na Instagramu.
4. Výhra bude zaslána Soutěžícímu na adresu, kterou od něho Pořadatel obdrží prostřednictvím
soukromé zprávy na Instagramu po zveřejnění Výherců. Pokud Soutěžící nesdělí Pořadateli adresu pro
zaslání výhry nejpozději do 21 dnů od zveřejnění Výherců, platí, že se výhry vzdává. Pořadatel je pak
oprávněn rozhodnout podle svého uvážení, jak s výhrou naloží.
5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za
jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry není možné reklamovat.
6. Výhry nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
VI. Licence a zveřejnění

1. Soutěžící uděluje Pořadateli nevýhradní a bezúplatnou licenci k užití fotografie, s níž se zapojil do
soutěže, po dobu konání soutěže a pěti let od jejího skončení. Pořadatel není povinen licenci využít; je
oprávněn poskytnout podlicenci.
2. Spolu s fotografií nebo s účastí v soutěži je Pořadatel oprávněn zveřejnit jméno a příjmení
Soutěžícího nebo jeho jiné označení, údaje o instagramovém účtu Soutěžícího v elektronických i
tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pěti let od jejího skončení.
VII. Společná ustanovení
1. Účastí v soutěži projevuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla důsledně
dodržovat.
2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí Soutěžící svoji účast
v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje Pořadatel.
3. Pořadatel může kdykoli soutěž změnit, zrušit nebo upravit její pravidla. Je výhradně oprávněn
rozhodnout s konečnou platností o všech záležitostech týkajících se soutěže.
4. Výsledek soutěže je konečný, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní
nebo jinou právní cestou je vyloučeno.
5. Provozovatel sítě Instagram se neúčastní na pořádání soutěže.

POUČENÍ
o zpracování osobních údajů a souhlas účastníka
soutěže Copánkování s Batiste
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v
platném znění, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), poskytuje
společnost MARK DISTRI, spol. s r.o., jako pořadatel soutěže značky Batiste účastníkům tyto
informace:
Správcem osobních údajů je MARK DISTRI, spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 3/1108, 110 00
Praha 1, IČO: 61855634, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Rg. C 31555. Kontaktní údaje správce: MARK DISTRI, spol. s r.o., provozovna Pod Belárií
784/2, 143 00 Praha 4, tel. 244 401 993, e-mail: info@markdistri.cz.
Správce bude zpracovávat osobní údaje za účelem uspořádání a řádného průběhu soutěže
značky Batiste. Identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti v soutěži mohou
být použity pro účely přímého marketingu. Dále budou osobní údaje účastníků zpracovávány
za účelem plnění právních povinností správce, zejména předpisů o účetnictví, o daních a o
ochraně osobních údajů.
Budou zpracovávány osobní údaje: jméno a příjmení, údaj o věku, adresa bydliště, kontaktní
údaje (telefonní číslo, e-mail), údaje na fotografii v soutěži. Osobní údaje jsou zpracovány v

rozsahu, ve kterém účastník poskytl osobní údaje správci a v rozsahu nezbytně nutném pro
naplnění účelu.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou uvedenému účelu. Údaje o
účastnících po dobu nejvýše 5 let od skončení soutěže, údaje o výhercích po dobu 10 let od
skončení soutěže.
Účastník prohlašuje, že poskytuje správci údaje pravdivé, přesné a aktuální. O případné
změně údaje se zavazuje informovat správce.
Účastníku náležejí oprávnění podle výše uvedených právních předpisů, zejména:
•
•
•
•
•
•
•

požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
požadovat opravu svých osobních údajů, jestliže jsou nepřesné nebo nesprávné,
právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost svých osobních údajů,
právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účastník poskytuje správci osobní údaje dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním.

V Praze dne 25. dubna 2019
MARK DISTRI, spol. s r.o.

