Oficiální pravidla charitativní propagační akce „Replyšovna“ pro spotřebitele

1. Pořadatel a administrátor
Pořadatelem charitativní akce s názvem „Replyšovna“ (dále jen „projekt“) je Kofola ČeskoSlovensko
a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „pořadatel“).

Administrátorem projektu je pořadatelem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČO 265 09 954, se
sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „administrátor“).

2. Termín konání projektu „Replyšovna“
Projekt probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v období od 1. 5. 2017 do ukončení
projektu pořadatelem.

3. Účastníci projektu
Projektu se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo
Slovenska, která splní všechny podmínky uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“).

4. Účast na projektu
Podstata projektu tkví v přešívání a opravě (dále jen „replyšování“) plyšových hraček, které
zašlou účastníci projektu a které následně budou odevzdány na charitativní účely sdružení
„Loutky v nemocnici“.
Zájemce se do projektu zapojí tím, že v průběhu konání projektu splní následující postup:
a) Registrací na webové stránce www.replysuj.cz zájemce získá všechny informace a další
instrukce k průběhu akce, včetně adresy na doručení plyšové hračky určené k replyšování.
b) Zašle zásilku o maximálních rozměrech 30 × 40 cm spolu s identifikační kartou, která mu byla
vyexportována po registraci na webu www.replysuj.cz. Balík musí být zaslán prostřednictvím
České pošty, a to doporučeně.
c) Plyšová hračka nesmí být znečištěná ani jinak zničená.
d) Plyšová hračka musí mít minimální výšku 15 cm.
e) Na jednu registraci je možné poslat jen jednu plyšovou hračku.
f)

Zasláním plyšové hračky se účastník dobrovolně vzdává jakéhokoliv nároku na zaslaný
předmět.

5. Základní princip akce
Princip Replyšovny spočívá v tom, že zájemce pošle svého plyšáka do Replyšovny, kde mu budou
přešitím připevněny odlišné končetiny a jeho celkový vzhled bude doplněn o další ozdobné nášivky.
Šitím upravení plyšáci budou následně odevzdáni občanskému sdružení Loutky v nemocnici.
Prostřednictvím občanského sdružení Loutky v nemocnici budou plyšáci distribuováni na vybraná
dětská oddělení nemocnic v České a Slovenské republice.

6. Osobní údaje a osobnostní práva

Účastník okamžikem registrace na stránkách www.replysuj.cz uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zařazením osobních údajů poskytnutých
jím v rámci této akce do databáze pořadatele, společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika, jakožto správce (dále jen „společnost“)
a s jejich zpracováním za účelem realizace akce, jakož i za účelem informování o dalších
marketingových akcích společnosti, nabízení produktů společnosti a zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže, s tím, že poskytnutí údajů je
dobrovolné.

Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od
začátku akce používány a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím
třetích osob pověřených společností, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto akci a
marketingové služby.

Účastník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů písemnou žádostí
doručenou na adresu sídla společnosti. Vyjádření nesouhlasu je účinné okamžikem doručení žádosti
společnosti dle předešlé věty. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka
z charitativní akce. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo
přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo
požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních
předpisů.
V případě podezření z porušení svých práv má účastník má právo obrátit se na společnost.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy budou předány
zpracovateli zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě písemné smlouvy, a
to vždy pouze v rozsahu a za účelem zpracování podle těchto pravidel.

7. Závěrečné ustanovení
Pořadatel ani administrátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních
zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel neručí za
chyby ani poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.

Pořadatel může termín konání akce prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla
akce kdykoliv pozměnit či akci úplně zrušit bez udání důvodu. Taková skutečnost bude uvedena na
stránkách www.replysuj.cz.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoliv materiálu prezentujícím
tuto soutěž a těchto úplných pravidel platí text těchto úplných pravidel.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět
nástroji všech běžných webových prohlížečů.
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