PRAVIDLA SOUT ŽE
„20 let ORSAY”
(„Sout ž“)
§ 1. OBECNÉ PODMÍNKY SOUT ŽE
1. Soutěž je součástí propagační kampaně značky a kolekce ORSAY pod názvem 20 let ORSAY v
České republice. Cílem Soutěže je budování pozitivní tváře značky ORSAY a zvýšení její
popularity.
2. Soutěž je pořádána na území České republiky.
3. Pořadatelem Soutěže je společnost ORDICZECH s.r.o., IČO 25704729, se sídlem Klimentská
1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 („Po adatel“).
4. Bližší informace o Soutěži lze získat na telefonním čísle 800 880 808, internetové stránce
www.orsay.com/20let a e-mailu press@orsay.com.
5. Soutěž je pořádána v souladu s těmito pravidly („Pravidla Sout že“) a v souladu s platnými a
účinnými právními předpisy.
6. Tato Pravidla Soutěže jsou dostupná v sídle
www.orsay.com/20let („Sout žní stránka”).

Pořadatele a

na internetové stránce

§ 2. PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUT ŽI
1. Soutěže se může zúčastnit každá plnoletá fyzická osoba, která:
a. je plně svéprávná;
b. má kontaktní adresu na území České republiky;
c. se přihlásí do Soutěže v souladu s těmito Pravidly Soutěže;
d. se seznámí s obsahem těchto Pravidel Soutěže, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
(„Sout žící“)
2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele a subjektů, které jsou na
Pořadateli závislé nebo takových, které jsou závislé na jeho kapitálu, personálním obsazení nebo
organizaci, subjekty spolupracující s Pořadatelem na organizací Soutěže a osoby těmto osobám
blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Soutěž bude probíhat ode dne 27. 8. 2018 00:00 hod. do dne 21. 10. 2018, 23:59 hod. a bude
rozdělena na čtyři dvoutýdenní etapy následovně:
 I etapa: ode dne 27. 8. 2018 00:00 hod. do dne 9. 9. 2018 23:59 hod.;
 II etapa: ode dne 10. 9. 2018 00:00 hod. do dne 23. 9. 2018 23:59 hod.;
 III etapa: ode dne 24. 9.2018 00:00 hod. do dne 7. 10. 2018 23:59 hod.;
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IV etapa: ode dne 8. 10. 2018 00:00 hod. do dne 21. 10. 2018 23:59 hod.

4. Každý Soutěžící se může zúčastnit ve všech čtyřech etapách Soutěže, ale v každé jednotlivé etapě
Soutěže se může zúčastnit pouze jednou. Soutěžící se může ucházet jak o hlavní výhru, tak o další
výhry současně. Výhra další výhry a hlavní výhry se nevylučuje.
5. Účast v Soutěži je bezplatná a dobrovolná. Pro účast v Soutěži není nutné, aby byl Soutěžící
držitelem Karty Klubu ORSAY.
6. Pro účast v Soutěži je nutné, aby Soutěžící splnil tyto podmínky:
a. přihlásil se do Soutěže vyplněním formuláře na Soutěžní stránce;
b. vyplnil všechna povinná pole s údaji (tzn. jméno, příjmení, e-mailová adresa a pole pro
uvedení čísla Karty Klubu ORSAY (pokud je Soutěžící držitelem Karty Klubu ORSAY);
c. splnil soutěžní úkol, tzn. na Soutěžní stránce, mezi aktuálně zobrazenými produkty, zvolil
viditelný produkt z nejnovější kolekce ORSAY (kolekce Color Story) a vyplnil pole pro
odpověď na soutěžní otázku: „Proč si právě bez tohoto produktu nemůžete představit Váš
podzimní šatník” („Sout žní otázka“) (odpověď nesmí překročit 500 znaků);
d. potvrdil svou registraci v Soutěži prostřednictvím e-mailu, který mu bude zaslán.
7. Soutěžící je dále povinen seznámit se s těmito Pravidly Soutěže a akceptovat je označením políčka
k tomu určeného, které se nachází na registračním formuláři účasti v Soutěži, které se nachází na
soutěžní straně. Splnění všech výše uvedených podmínek je zároveň vyjádřením souhlasu k zaslání
e-mailu Pořadatele v případě výhry. Obsahem zprávy bude prosba o zaslání osobních údajů, které
jsou nezbytné ke kontaktu a zdanění výhry (předání finančnímu úřadu).
8. Soutěžící rovněž potvrzuje, že odpovědi na Soutěžní otázku odrážejí jeho vlastní tvorbu, a kdyby
jeho odeslané odpovědi na Soutěžní otázku jakkoliv narušovaly práva třetích osob, zejména
majetková práva nebo práva osobní povahy, je povinen splnit všechny nároky, které by byly
vzneseny třetími osobami ve spojitosti s porušením jejich práv. V případě, že tyto nároky splní
Pořadatel, zavazuje se Soutěžící k jejich kompenzaci v plné výši.
9. Do Soutěže nebudou přijaty odpovědi na Soutěžní otázku a jejich autoři (Soutěžící) budou
vyloučeni z účasti v Soutěži, pokud odpovědi na Soutěžní otázku budou v rozporu s dobrými
mravy, propagovat násilí, nabádat k násilí ve spojitosti s rasismem, vyznáním nebo etnickým
původem, jejichž obsah je obecně pomlouvačný nebo narušuje platné a účinné právní předpisy,
pokud bude obsahovat názvy jiných obchodních značek nebo obsah narušující osobní zájmy
Pořadatele nebo Pořadatele stavící do nepříznivého světla. Pořadatel má právo vyloučit Soutěžícího
z účasti v Soutěži v případě, že bude mít podezření z narušení podmínek těchto Pravidel Soutěže,
především pak v případě pokusu o neférové jednání s cílem ovlivnit výsledky Soutěže.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo na umístění zaslaných odpovědí na Soutěžní otázku spolu s umístěním
jména a prvního písmena příjmení jejich autorů (Soutěžících) na oficiálním profilu Facebook
značky ORSAY, na internetové stránce www.orsay.com v materiálech propagujících Soutěž,
materiálech, které jsou spojeny se Soutěží, stejně jako v jiných materiálech a článcích v období po
skončení Soutěže.
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§ 3. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Soutěžící uděluje účastí v Soutěži, Pořadateli oprávnění k výkonu práva tuto odpověď, jakožto
autorské dílo, bezúplatně užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech („Licence“).

2.

Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových
autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon). Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící
součást Licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že
Pořadatel je oprávněn Licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté Licence je
Pořadatel oprávněn provádět jakékoli změny odpovědi na Soutěžní otázku či ji jakkoli upravovat,
spojovat s jinými díly a zařazovat ji do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při užití odpovědi na Soutěžní
otázku v rámci poskytnuté Licence nemusí být uváděno jméno Soutěžícího.

3.

Soutěžící zasláním odpovědi na Soutěžní otázku prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva
třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence.

§ 4. OSOBNÍ ÚDAJE

1.

Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány Pořadatelem,
jakožto správcem osobních údajů pro účely uspořádání Soutěže, a to na dobu nezbytnou pro
uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

2.

Pokud Soutěžící souhlasil se zasíláním obchodních sdělení Pořadatele, budou jeho osobní údaje v
rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávány Pořadatelem pro účely marketingu, tedy
informování o obdobných akcích a produktech Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely marketingu je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let a Soutěžící má právo jej kdykoliv
odvolat na adrese Pořadatele anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě
obsahující obchodní sdělení Pořadatele.

3.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Soutěžící právo (i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních
údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování
osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž
zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího,
zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).

4.

Výše uvedená práva ad (i) – (vi) může Soutěžící uplatnit na emailové adrese press@orsay.com.
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§ 4. PODMÍNKY PRO P IZNÁVÁNÍ VÝHER
1. Odpovědi na Soutěžní otázku budou posouzeny soutěžní komisí, která bude složena ze zástupců
Pořadatele („Komise“).
2. Komise bude posuzovat odpovědi na Soutěžní otázku s ohledem na podmínky popsané v těchto
Pravidlech Soutěže, originalitu, kreativitu, zajímavé zpracování a srozumitelnost odpovědi
Soutěžícího.
3. Ze zaslaných Soutěžních odpovědí v každé ze čtyř etap zmíněných v § 2 (3) těchto Pravidel
Soutěže, Komise vybere 20 Soutěžících, kteří podle Komise zaslali nejlepší odpovědi na Soutěžní
otázku („Vít z“). Celkem bude vybráno 80 vítězných odpovědí. Komise zároveň rozhodne, jaká
z dalších výher (viz § 5 (3) a) nebo b)) bude konkrétnímu Vítězi udělena. Výsledky budou
vyhlášeny během 8 dnů ode dne ukončení jednotlivých etap Soutěže:
a.
b.
c.
d.

I. etapa: do dne 17. 9. 2018;
II. etapa: do dne 1. 10. 2018;
III. etapa: do dne 15. 10. 2018;
IV. etapa: do dne 29. 10. 2018.

4. Ze všech do Soutěže zaslaných odpovědí na Soutěžní otázku Pořadatel prostřednictvím Komise
zvolí také jednoho vítěze hlavní výhry („Hlavní Vít z“), který bude vyhlášen nejpozději do 31. 10.
2018

§ 5. VÝHRY

1. Výhrami v Soutěži jsou hlavní výhra a další výhry.
2. Hlavní výhrou v Soutěži je personal shopping s blogerkou Natálií Kotkovou a voucher do ORSAY
v hodnotě 30.000,- Kč.
3. Dalšími výhrami jsou:
a. Poukázka v hodnotě 1.000,- Kč k využití v kamenných prodejnách ORSAY na území
České republiky (jedná se celkem o 20 výher; v každé ze čtyř etap Soutěže bude
uděleno 5 těchto výher);
b. Sada doplňků, včetně kabelky a vůně L’OR DE SAY (jedná se celkem o 60 výher,
v každé ze čtyř etap Soutěže bude uděleno 15 těchto výher).
4. Poukázka zmíněná v § 5 (3) a) těchto Pravidel Soutěže opravňuje jejího majitele k zaplacení (nebo
případným doplacením v peněžní formě) za zboží nabízené Pořadatelem v prodejnách ORSAY, a
to v nominální výši hodnoty poukázky. Poukázka není cenným papírem a nemůže být vyměněna za
peněžní ekvivalent. „Zaplacením za zboží” je rozuměna výhradně výměna poukázky za zboží,
jehož cena nepřekročí nominální hodnotu poukázky, s upozorněním, že majitel může také – po
doplacení odpovědného peněžního rozdílu – nakoupit zboží za vyšší cenu, než jeho nominální
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hodnota. V případě platby poukázkou za zboží v hodnotě nižší ceny než je nominální hodnota
poukázky, rozdíl nelze požadovat v peněžní formě. Poukázka musí být uplatněna do doby 3 let od
jejího vydání. Ve chvíli předání poukázky Soutěžícímu na něj přechází riziko útraty, ztráty, zničení
nebo poškození této poukázky.
§ 6. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUT ŽE
1. Vítězové a Hlavní Vítěz budou informování o výhře v termínech uvedených v § 4 (3) a (4) těchto
Pravidel Soutěže prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v soutěžním formuláři.
Informace o zaslání e-mailu Vítězům a Hlavnímu Vítězi bude navíc uveřejněna ve formě příspěvku
na portálu Facebook značky ORSAY.
2. Vítězové a Hlavní Vítěz jsou povinni během 7 dní, od chvíle vyhlášení výsledků a obdržení emailové informace, poslat na adresu:press@orsay.com následující osobní údaje: jméno a příjmení,
poštovní adresu, číslo telefonu. Poskytnutí výše uvedených kompletních a pravdivých údajů
Pořadateli je nezbytné pro vydání výhry.
3. V případě, pokud se Vítězové nebo Hlavní Vítěz nepřihlásí do termínu 7 dní od chvíle vyhlášení
výsledků, Pořadatel má právo zvolit nového Vítěze či Hlavního Vítěze a předat mu příslušnou
výhru.
4. Pořadatel se zavazuje zaslat výhru na korespondenční adresu uvedenou Vítězem či Hlavním
Vítězem do 21 dnů od obdržení e-mailu Vítěze či Hlavního Vítěze s úplnými údaji zmíněnými v §
6 (2) těchto Pravidel Soutěže.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za situaci, kdy Vítěz či Hlavní Vítěz neuvede nezbytné údaje, uvede
tyto údaje nesprávně, chybně, neúplné či neinformuje o aktualizaci těchto údajů, a toto povede k
tomu, že nebude možné Vítěze či Hlavního Vítěze kontaktovat a předat mu tak výhru, ačkoliv se o
to Pořadatel bude náležitě pokoušet.
6. Výhru nelze vyměnit za peněžní ekvivalent nebo výhru jiného druhu. Právo na výhru nelze přenést
na třetí osobu.
§ 7. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKOU CESTOU
1. Pořadatel bez nároku na odměnu poskytuje koncovým uživatelům sítě internet, mezi nimi také
Soutěžícím („Uživatel”), služby elektronickou cestou („Služby“).
2. Služby zahrnují
a. informování o aktivitách Pořadatele a produktech značky ORSAY a získávání přístupu k
obsahu včetně obsahu týkajícího se průběhu Soutěže a vítězů;
b. umožnění využití nástrojů, včetně nástrojů, které slouží Uživateli k výběru produktu;
c. umožnění využití elektronického formuláře, nezbytného k přihlášení se do Soutěže;
d. umožnění komunikace s Pořadatelem.
3. Služby jsou dostupné všem Uživatelům s tím, že služba, která je zmíněná v § 7 (2) c) těchto
Pravidel Soutěže, je určena výhradně pro Soutěžící.
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4. Uživatelům není dovoleno dodávat jakýkoliv obsah s protiprávní tématikou, která je v rozporu
s platnými a účinnými právními předpisy nebo dobrými mravy.
5. K využití Služeb je vyžadováno fungující zařízení PC s přístupem k internetu, vybavené
internetovým prohlížečem Internet Explorer verze 9 nebo vyšší nebo internetovými prohlížeči
Opera, Mozilla Firefox či Google Chrome v aktuální verzi.
6. Při poskytování Služeb Pořadatel využívá soubory cookie. Tyto soubory jsou ukládány na
koncovém zařízení Uživatele. Přístup k těmto cookie souborům získává Pořadatel. Soubory cookies
jsou využívány s cílem identifikace Uživatele, s cílem udržení pobytu Uživatele na internetových
stránkách, ke statistickým účelům a k optimalizaci zobrazení na koncovém zařízení Uživatele.
Uživatel může souhlasit s přechováváním v jeho koncovém zařízení a získávání přístupu ke
cookies souborům s pomocí nastavení jeho internetové prohlížeče. Uživatel může také výše
zmíněným způsobem popsat podmínky uchovávání či získávání přístupu ke cookies souborům.
Uživatel může soubory cookies zablokovat pomocí nastavení svého internetového prohlížeče, což
však může z technických důvodů ovlivnit bezproblémové využití Služeb.
§ 8. ZÁV REČNÉ USTANOVENÍ
1. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.
2. V případě, kdy jedno nebo více ustanovení těchto Pravidel Soutěže bude z jakéhokoliv důvodu
uznané za neplatné, protiprávní nebo neproveditelné, taková neplatnost, protiprávnost nebo absence
proveditelnosti nebude mít vliv na další ustanovení těchto Pravidel Soutěže a tato Pravidla Soutěže
budou interpretovaná takovým způsobem, jako kdyby neplatné, protiprávní nebo nevykonatelné
ustanovení v nich nebylo nikdy uvedeno a budou vykládána v souladu s jejich prvotním záměrem.
3. Pořadatel může kdykoliv upravit tato Pravidla Soutěže či Soutěž zrušit. Veškeré změny budou
podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Soutěžících. V případě změny
těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem
zveřejnění na Soutěžní stránce.
4. Při zdanění výher bude postupováno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v
platném znění.
5. Soutěžící má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Pořadatelem ve
vztahu k Soutěži v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Praze, dne 27. 8. 2018
ORDICZECH s.r.o.
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