ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽ a vyhraj“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž a vyhraj“ (dále
jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České
republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu. Pořadatelem soutěže je: MASUTAZU s.r.o. (dále jen „pořadatel“ či „zadavatel“)
Pro účely registrace do soutěže a určení jednotlivých výherců výher je soutěž v době svého
konání rozdělena do vyhodnocovaného soutěžního kola.
Od 19. 6. 2019 00:00:00 hod. do 5. 7. 2019 23:59:59 hod.
Účast v soutěži
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, žijící v České republice či osoba s trvalým pobytem v
ČR (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v
předcházející větě, která v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku a platně registruje
do soutěže, tak že se stane fanouškem stránek masutazuofficial, jak je stanoveno dále v těchto
pravidlech (dále jen nebo „soutěžící“)
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k
pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv
důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v
této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
Mechanika soutěže
Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:
v době a místě konání soutěže (na území České republiky), se stane fanouškem stránek
masutazuofficial a odpoví na soutěžní otázku (odpověď na soutěžní otázku musí být zaslaná
v době a místě konání soutěže, a to zprávou na facebookové stránky masutazuofficial).
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě výslovné žádosti pořadatele musí soutěží
prokázat splnění podmínky těchto pravidel, a to za účelem případného prokázání svého
nároku na výhru. Řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru. Dále potvrdí, že
uděluje svůj souhlas s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů.
Do soutěže se nelze zapojit opakovaně.

Určení výherců v soutěži
V soutěži se rozdělují 3 hlavní výhry, výherci hlavních výher jsou určeni po skončení celé
soutěže tak, jak je popsáno níže.

Každý jednotlivý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jednou konkrétní identitou –
facebookovým účtem (v opačném případě se jedná o porušení pravidel soutěže).
Výherce výhry bude určen losováním provedeným vždy do 2 pracovních dnů od skončení
soutěže. Losováno bude vždy ze všech platných soutěžních registrací provedených v rámci
vyhodnocované soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky.
Výhercem výhry se tak stane ten účastník, který zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň
bude vylosován v rámci příslušné soutěže.
Výhry
Do soutěže je vložena následující výhra - 1500 Kč, 1000 Kč 600 Kč, a to na nákup
v internetovém obchodu MASUTAZU, s.r.o. Výhru lze uplatnit pouze zde a není jiné
alternativy.
Po 31. 12. 2019 nárok na uplatnění výhry bez náhrady zaniká.
Soutěžící bude o svém vylosování informován prostřednictvím zprávy na identitu, pod kterou
vstoupil do soutěže, a to do 5 pracovních dnů od příslušného vyhodnocení soutěže (dále také
jako „výherní zpráva).
V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící vyzván k odpovědi a odběru výhry.
Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být rovněž jméno a příjmení. Odpověď na výherní
zprávu musí být odeslána do 10 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem
soutěže.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, ani za
poškození, zpoždění či ztrátu dat během přenosu.
Vylosovaný soutěžící bude kontaktován pořadatelem soutěže. Výhra bude předána oproti
podpisu předávacího protokolu. Zadavatel (popř. pořadatel) je oprávněn si vyžádat předložení
dokladu osvědčujícího totožnost, to v rámci kontroly splnění podmínek soutěže. V případě, že
vylosovaný soutěžící bude nekontaktní, nepředloží doklad osvědčující totožnost nebo odmítne
podepsat předávací protokol, nestává se výhercem v soutěži, výhra propadá ve prospěch
zadavatele soutěže a tento je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany
zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu: údaj o zapojení se do soutěži, datum a čas
registrace do soutěže, v případě výherce pak rovněž, adresa, údaj o výhře, údaj o předání
výhry, související komunikace.
Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení
soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
Zájemce navíc může udělit souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem
zasílání informací a provádění přímého marketingu propagaci zadavatele.

Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze
omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu
případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání
pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherce, pokud to ukládá
zvláštní právní předpis.
Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže, a to do
vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Doba
zpracování pro účel zasílání informací a provádění přímého marketingu je doba neurčitá, tj. do
odvolání souhlasu.
Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
Údaje poskytnuté zájemcem nebudou zpřístupněny kromě organizátora jakožto další příjemce
technický správce nikomu jinému.
Zájemce (resp. soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@masutazu.cz, kde
je možné uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího. V případě pochybností o dodržování
práv se může zájemce/soutěžící obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu
info@masutazu.cz. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky,
žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke
kterému může soutěžící podat stížnost.
Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s
úst. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
bezplatně identitu soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a
služeb, zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto
odstavce je činěn na neomezenou dobu.
Zájemce (resp. soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména
bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo
na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Dále má zájemce
(resp. soutěžící) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut, vznést námitku
při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování a právo na námitky proti
zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce (resp. soutěžící) nebude předmětem
rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo
se jej významně dotýká.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně,
formou číslovaných dodatků zveřejněno na internetových stránkách: www.masutazu.cz

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností
Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci
soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo
stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
Výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, které nebude možné doručit,
propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se
souhlasem si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry, výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti
v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu
bude vydána nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u
dodavatele výher) a nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo
poskytnuto.
Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník
případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením
mohla účastníkovi vzniknout v případě, že zadavatel či pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti
dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z
účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř.
zisku výhry v soutěži.
Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
Pořadatele si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle
vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti
odvolání rozhoduje dle uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže
jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.
V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto
pochybností výlučně na daném zájemci/účastníkovi.
V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel
soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na
propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat
v souladu s úplnými pravidly soutěže.
Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na: www.masutazu.cz

