REPUBLIQUE TCHEQUE

PRAVIDLA HRY „LUCKY DAYS 2019“
ČLÁNEK 1 – ÚVOD
Společnost POINT S DEVELOPMENT SAS s kapitálem ve výši 418 000 eur, zapsaná v
lyonském Obchodním a podnikovém rejstříku (RCS) pod č. 491 028 627 00025 se sídlem na
adrese 9, rue Curie 69006 LYON (dále jen „Organizátor“), se rozhodla uspořádat v několika
zemích evropských zemích hru s povinností nákupu v rámci propagačního prodeje
pneumatik (dále jen „Lucky Days“ nebo „Hra“) s odměnou zákazníků podle následujících
podmínek.
ČLÁNEK 2 – CÍL
Cílem těchto pravidel je stanovit pravidla platná pro Hru „Lucky Days“. Nedodržení podmínek
účasti stanovených v těchto pravidlech bude mít za následek zrušení účasti.
Účast ve Hře znamená úplné a bezvýhradné přijetí těchto pravidel.
ČLÁNEK 3 – DOBA TRVÁNÍ, ÚZEMÍ A OZNÁMENÍ AKCE
Hra „Lucky Days“ se uskuteční v období od 1. dubna 2019 do 31. května 2019 v
následujících zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie,
Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené
království Velké Británie a Irska, Slovensko, Slovinsko, Švédsko.
Akce bude oznámena ve všech zúčastněných prodejnách pomocí informační sady skládající
se z těchto položek: 1 totem, 1 plakát, 1 pultový stojan s držákem na brožury, informační
brožury.
Organizátor si vyžádal veškerá oprávnění vyžadovaná některými vnitrostátními právními
předpisy, a to zejména v Polsku a Portugalsku.
ČLÁNEK 4 – PODMÍNKY REGISTRACE A ÚČASTI
4.1. Podmínky registrace
K zajištění platné účasti ve Hře musí všichni účastníci splnit následující podmínky:
-

Účastník musí být plnoletý a bydlet v jedné ze zemí organizujících Hru. Účast ve Hře
je omezena na jednu účast na domácnost (stejné jméno, stejná poštovní adresa
a/nebo stejná e-mailová adresa) po dobu trvání Hry.

-

Zákazník nesmí pracovat v prodejně. Touto podmínkou se vylučují zaměstnanci a
vedoucí prodejen, členové sítě Point S, členové společností, které se podílely na
přípravě akce, tisku propagačních materiálů, organizaci propagační akce a rodiny
všech těchto osob.
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4.2. Podmínky účasti
Zákazník, který se chce zúčastnit Hry, musí dodržet všechny dále uvedené podmínky.
a. Předchozí nákup pneumatik Point S nebo Goodyear
Zákazník se může přihlásit do Hry, pokud si předtím zakoupil dvě (2) pneumatiky značky
Point S nebo Goodyear v prodejně značky Point S zapojené do Hry v době od 1. dubna 2019
do 31. května 2019, a to v jedné ze zemí uvedených v článku 3. Výjimku z této povinnosti
nákupu má Švédsko s ohledem na právní omezení platná v této zemi.
Každému zákazníkovi, který se chce účastnit Hry, je sděleno, že převzetí ceny je podmíněno
předložením důkazu o tomto nákupu. Upřesňujeme, že jediným přijímaným důkazním
prostředkem je faktura na jméno účastníka. Každý zákazník, který se chce účastnit Hry, si
tedy musí tuto fakturu uschovat.
b. Registrační formulář
Každý zákazník, který se chce zúčastnit Hry, musí navštívit internetovou stránku
luckydays.point-s.com a vyplnit registrační formulář dostupný na této adrese.
Registrační formulář je platný pouze tehdy, pokud zákazník vyplní všechny následující údaje:
- Pán/paní
- Příjmení
- Jméno
- Adresa / PSČ / Město
- Země
- E-mailová adresa
- Mobilní telefon
- Datum nákupu
- Název a město prodejny POINT S, kde byly zakoupeny pneumatiky.
- Výběr značky 2 zakoupených pneumatik zaškrtnutím políčka: Point S nebo Goodyear
Každá účast ve Hře, při které účastník úplně nevyplní formulář, bude zrušena a nárok na
výhru propadá.
c. Ověření registrace
Po přečtení všech těchto podmínek musí účastníci Hry výslovně souhlasit se zpracováním
osobních údajů v rámci Hry. Tento souhlas se vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka
uvedeného v registračním formuláři:
o

Potvrzuji přijetí všech podmínek pravidel Hry „Lucky Days“ a souhlasím se
zpracováním mých osobních údajů k tomuto účelu.

Účastníci budou také moci vyjádřit svůj souhlas s dalším zpracováním údajů pro reklamní
a/nebo propagační účely zaškrtnutím následujícího políčka uvedeného na registračním
formuláři:
o

Souhlasím, aby mne Organizátor kontaktoval pro reklamní a/nebo propagační
účely.
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V případě, že účastník nezaškrtne první políčko, bude jeho účast považována za neplatnou a
nebude moci potvrdit svůj registrační formulář. Pokud jde o druhé políčko, připomínáme, že
účastník ho nemusí zaškrtnout.
Při zjištění jakéhokoli podvodného jednání, zejména pokud stejná osoba soutěžila několikrát
v době trvání Hry, si Organizátor vyhrazuje právo úplně zrušit účast tohoto
podvodníka/podvodníků.
Hra „Lucky Days“ je vyhrazena pouze pro zákazníky sítí Point S žijící v jedné z následujících
zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko,
Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené království Velké
Británie a Irska, Slovensko, Slovinsko, Švédsko.
ČLÁNEK 5 – CENY A UDĚLOVÁNÍ VÝHER
Ve hře „Lucky Days“ jsou navrženy následující ceny:
-

Pro zónu „ Evropa “ 1 :1 JEEP COMPASS Longitude Business Diesel 120 koní
(ceníková cena 32 800 eur včetně DPH)
Pro zónu „ Itálie “ 2 : 1 JEEP COMPASS Longitude Business Diesel 120 koní
(ceníková cena 32 800 eur včetně DPH)
Podle vnitrostátních předpisů některých zemí může udělení ceny znamenat povinnost
zdanění ceny výhercem. Organizátor nemůže platit daně, které jsou v souladu s
vnitrostátními předpisy uloženy výherci. To se týká zejména Maďarska, Slovenska a
Slovinska.

Losování se uskuteční 30. června 2019 soudním vykonavatelem pověřeným Organizátorem
a bude vybrán jeden výherce v zóně „Evropa“ a jeden výherce v zóně „Itálie“. Z tohoto
důvodu se losování výherce v zóně „Itálie“ bude konat v Itálii.
Po losování budou výherci informováni e-mailem a jejich jméno bude zveřejněno na
webových stránkách: luckydays.point-s.com. K získání výhry musí výherci postupovat
podle pokynů uvedených v e-mailu o výhře a nejpozději do 10. září 2019 předložit
důkaz nezbytný pro předání výhry: fakturu potvrzující nákup 2 pneumatik v síti Point
S, s datem mezi 1. dubnem 2019 a 31. květnem 2019 včetně. Tento postup platí pro
všechny země s výjimkou Švédska. Jméno příjemce uvedené na faktuře musí být
stejné jako jméno na registračním formuláři na webu.
Výhry musí být přijaty jako takové a nelze je vrátit, vyměnit ani proplatit.
Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru/výhry jinou ekvivalentní hodnotou/hodnotami,
pokud si to vyžádají okolnosti mimo jeho kontrolu.
Pokud výherce nemůže převzít výhru, zejména když nemůže organizátorovi předložit doklad
o nákupu, připadají v úvahu dvě řešení podle příslušné zóny:

1

Zóna „Evropa“ platí pro následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené
království Velké Británie a Irska, Slovensko, Slovinsko, Švédsko.
2
Zóna „Itálie“ platí pro celé italské území.

REPUBLIQUE TCHEQUE
Pro zónu „ Evropa“ : Výherce nemůže postoupit výhru třetí osobě a výhra se
automaticky stává majetkem organizátora; nelze uplatnit žádnou reklamaci.
Pro zónu „ Itálie“ : výherce nemůže postoupit výhru třetí osobě a výhra bude předána
asociaci Save the ChildrenItaliaOnlus (https://www.savethechildren.it), tel: (+39)06.4807.001,
e-mail: info.italia@savethechildren.org, Via Volturno, 58 - 00185 Roma; nelze uplatnit
žádnou reklamaci.
ČLÁNEK 6 – KOMUNIKACE O AKCI LUCKY DAYS
Po skončení bude akce „Lucky Days“ zveřejněna, což může zahrnovat fotografie prodejny a
výherce/výherců a uvedení jejich jména a příjmení, země různých výherců, a to bez přiznání
odměny, práva nebo jakékoli jiné výhody než předání ceny.
Souhlas se zveřejněním poskytne každý účastník vyplněním údajů v registračním formuláři k
akci „Lucky Days“ a zaškrtnutím příslušného políčka podmínek pravidel, jež jsou shrnuty v
registračním formuláři a na plakátu a podrobněji popsány v pravidlech Hry dostupných
v každé prodejně.
ČLÁNEK 7 – OSOBNÍ ÚDAJE
V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 týkajícím se informačních technologií,
souborů a svobod, nazývaným „Informační technologie a svobody“, v platném znění a v
souladu se Všeobecným nařízením o ochraně údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
(dále jen „GDPR“) jsou účastníci informováni, že Organizátor jakožto správce údajů provádí
automatizované zpracování osobních údajů účastníků Hry. Tento správce údajů využívá
subdodavatele, který pracuje s osobními údaji uvedenými na webové stránce
luckydays.point-s.com, zejména za účelem správy výher v rámci této propagační akce. Tímto
subdodavatelem je agentura pro komunikační a provozní marketing, specializovaná na
animaci sítí, propagaci prodeje a digitální marketing. Potvrzujeme, že subdodavatel podepsal
smlouvu o poskytování služeb se správcem údajů, který stanoví rozsah správy osobních
údajů shromážděných v rámci této propagační akce.
Účastníci dávají Organizátorovi dobrovolný a informovaný souhlas ke shromažďování jejich
osobních údajů v průběhu Hry.
Cílem zpracování těchto údajů je organizace propagační akce „Lucky Days“. S výhradou
souhlasu účastníka může mít toto zpracování za cíl rovněž zasílání informací a nabídek o
službách poskytovaných sítí POINT S v rámci následných marketingových komunikačních
kampaní.
Získané osobní údaje jsou určeny výhradně pro společnost POINT S DEVELOPMENT,
prodejnu, kde došlo k nákupu a správcovskou společnost řídící losování; nemohou být
použity třetí stranou.
Osobní údaje účastníků budou uchovávány v Evropě po dobu nejvýše 36 měsíců od data
získání, bez dotčení práv každého účastníka uvedených ve směrnicích týkajících se osudu
osobních údajů zesnulé osoby, který mohl účastník vyjádřit. Pokud jde o osobní údaje
týkající se italských účastníků, tyto údaje budou uchovávány v Itálii.
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V souladu se zákonem „Informační technologie a svobody“ ze dne 6. ledna 1978 v platném
znění a s nařízením GDPR má každý účastník právo na přístup, opravu, vymazání a
přenositelnost informací, které se ho týkají, stejně jako právo vznést námitky nebo požadovat
omezení zpracování za podmínek a omezení stanovených předpisy. Tato práva může
účastník uplatnit žádostí u Organizátora na adrese uvedené na začátku těchto pravidel nebo
e-mailem na adrese dpo@points-development.com.
V případě uplatnění práva na námitku před koncem akce se účastník zříká své účasti.
Účastník má právo podat námitku u francouzského úřadu na ochranu osobních údajů CNIL.
Podle článku 40-1-II zákona „Informační technologie a svobody“ ze dne 6. ledna 1978 v
platném znění může účastník předat Organizátorovi zvláštní pokyny týkající se osudu jeho
osobních údajů po jeho úmrtí.
Účastníci jsou informováni o tom, že pokud si nepřejí být telefonicky kontaktováni za účelem
komerčního marketingu, mají právo vznést námitku proti telefonickému prodeji tím, že zadají
své telefonní číslo pevné linky nebo mobilu do bezplatného seznamu námitek přístupného na
webové stránce www.bloctel.gouv.fr.
Po přečtení všech těchto podmínek účastníci výslovně souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů v rámci Hry. Tento souhlas se vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka
uvedeného v registračním formuláři:
o

Potvrzuji přijetí všech podmínek pravidel Hry „ Lucky Days “ a souhlasím se
zpracováním mých osobních údajů k tomuto účelu.

Účastníci budou také moci vyjádřit svůj souhlas s dalším zpracováním údajů pro reklamní
a/nebo propagační účely zaškrtnutím následujícího políčka uvedeného na registračním
formuláři:
o

Souhlasím s tím, že mě Organizátor bude kontaktovat pro reklamní a/nebo
propagační účely.

ČLÁNEK 8 – RŮZNÉ
8.1 – Odpovědnosti
Za účast ve Hře nesou výhradní odpovědnost účastníci.
Společnost POINT S DEVELOPMENT nenese žádnou odpovědnost, pokud byla v případě
vyšší moci nebo událostí mimo její kontrolu (zejména v případě technických nebo
informatických problémů...) narušujících organizaci a řízení akce „ Lucky Days “ nucena
zkrátit, prodloužit, odložit, změnit nebo zrušit tuto propagační akci prodeje pneumatik.
Jakákoli změna bude zanesena do dodatku, který bude uložen u soudního vykonavatele
Stéphana BERNIGAUDA na adrese SELARL A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON.
Organizátor nenese odpovědnost za žádnou poruchu internetové sítě bránící hladkému
průběhu Hry.
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Připojení jakékoli osoby k internetové síti a účast ve Hře je její výhradní odpovědností.
Organizátor upozorňuje účastníky, že odpovídají za informace uvedené na internetové
stránce s jejich profilem.
Organizátor může zrušit nebo pozastavit celou Hru nebo její část v případě podezření na
podvod v jakékoli formě, zejména počítačový, v rámci účasti ve Hře. V tomto případě si
vyhrazuje právo neudělit podvodníkům ceny.
V každém případě, pokud je řádný administrativní a/nebo technický průběh Hry narušen
virem, počítačovou chybou, neoprávněným zásahem člověka nebo jakoukoli jinou příčinou či
událostí, která unikla Organizátorovi, tento si vyhrazuje právo přerušit Hru.
Organizátor nepřijímá žádnou žádost o vrácení peněz ani za náklady spojené s připojením
na internetové stránky, ani za poštovné.
8.2 – Rozhodné právo
Akce „ Lucky Days “ a tato pravidla podléhají francouzskému právu.
Všechny spory o platnost, výklad a výkon těchto pravidel spadají pod výlučnou pravomoc
obchodního soudu v Lyonu.
ČLÁNEK 9- PRAVIDLA
Tato pravidla jsou uložena u soudního vykonavatele Stéphana BERNIGAUDA na adrese
SELARL A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON.
Až do losování jsou zdarma k dispozici v prodejnách zapojených do akce a na následující
adrese ve francouzštině, švédštině a angličtině: http://www.fdb-huissiers.fr/jeux-et-concoursredaction-d-un-reglement.php.

