Pravidla soutěžní akce „Hubneme s nádobím Zepter“
Tato pravidla upravují soutěžní akci nazvanou „Hubneme s nádobím Zepter“ (dále také jen
„Akce“) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce v České
republice.
I. Pořadatel Akce
Pořadatelem Akce „Hubneme s nádobím Zepter“ je společnost ZEPTER INTERNATIONAL
s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55 (dále jen „pořadatel“).
II. Trvání Akce
Akce „Hubneme s nádobím Zepter“ probíhá od 1. 6. 2019 do 31. 11. 2019.
III. Účast v akci
1. Každý účastník Akce „Hubneme s nádobím Zepter“ svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas
s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
2. Akce se může zúčastnit fyzická osoba, která je svéprávná a má trvalý pobyt na území
České republiky, a která dosáhla věku 18 let, případně děti se souhlasem zákonných zástupců.
Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele Akce a jejich rodinní
příslušníci.
3. Účast na Akci vzniká na základě písemné dohody účastníka s pořadatelem.
4. Účastník se může účastnit Akce pouze tehdy, pokud udělí pořadateli souhlas a sdělí mu
všechny povinné údaje potřebné k účasti v soutěži „Hubněte s nádobím Zepter “. Souhlas a
další potřebné údaje budou poskytnuty pořadateli písemně.
5. Účastník akce bude vybrán odbornou komisí složenou ze zástupců společnosti Zepter a
dietetického poradce. Vybraní soutěžící budou půl roku společně hubnout pod dohledem
dietologa a za pomoci nádobí Zepter, které jim bude zapůjčeno pořadatelem. Dietolog bude
také zajištěn pořadatelem. Program se bude skládat z prvotního vyšetření u dietologa,
nastavení reálných cílů, školení správného používání nádobí, pravidelných konzultací
s dietologem (po 6 týdnech) a závěrečného vyšetření.
6. Vybraní účastníci akce budou seznámeni s detailním plánem akce. S účastníky akce bude
sepsána Smlouva o spolupráci. Účastníci se setkají s nutričním poradcem následně jim bude
nastaven reálný cíl a individuální plán, jak cíle dosáhnout. Budou proškoleni na správné
používání nádobí Zepter a po dobu následujícího půl roku budou společně hubnout za pomoci
nádobí Zepter, které jim bude zapůjčeno pořadatelem. V této době budou využívat pomoci
odborného poradce, nutričního terapeuta nebo dietologa, který bude také zajištěn pořadatelem.
Po uplynutí stanovené lhůty 6 měsíců se účastníci Akce opět setkají s nutričním poradcem a
bude vyhodnoceno jejich úsilí a dosažené výsledky.

7. Pořadatel Akce nenese odpovědnost vyplývající z chybného vyplnění údajů, nebo
za nesprávné údaje uvedené účastníkem.
8. Účast v Akci není podmíněna zakoupením zboží či služeb od pořadatele Akce.
IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher
1. Výherci se mohou stát všichni účastníci soutěže na základě předem stanovených cílů
nastavených dietologem, kdy podmínkou výhry bude jejich splnění.
Výběr a hodnocení výherců, proběhne pod dohledem hodnotící komise pořadatele nejpozději
do
30.
11.
2019,
kdy
budou
také
výherci
uveřejněni
na :
https://shop.zepter.cz/footer/pravidla/dokumenty.
2. Pořadatel Akce předá výhry nejpozději do 15 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení
Akce na : https://shop.zepter.cz/footer/pravidla/dokumenty.
3. Pokud účastníci Akce splní veškeré předem stanovené podmínky a podaří se jim dosáhnout
úbytku na váze, mohou si ponechat pořadatelem jim zapůjčenou sadu nádobí Zepter standard
v hodnotě 35.190 Kč a jako bonus obdrží ještě výrobek Odšťavňovač Morejuicepress Zepter
v hodnotě 17 990 Kč. V případě, že podmínky nesplní, budou mít možnost odkoupit si
uvedenou sadu nádobí za zvýhodněnou cenu nebo budou mít možnost zapůjčenou sadu
nádobí pořadateli vrátit.
4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle prodejního ceníku společnosti Zepter
International s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Akce.
5. Pořadatel vyrozumí účastníka akce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení Soutěže na :
https://shop.zepter.cz/footer/pravidla/dokumenty v uvedených termínech, na telefonní číslo či
e-mailem, které účastník Akce uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry.
6. Výherci všech cen účastí v Akci a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově a
místně neomezený souhlas pořadateli Akce s využitím jména a příjmení výherců, názvu kraje,
kde se nachází bydliště výherců, a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly
v souvislosti s Akcí (např. vyhlášení výsledků, předání výhry, průběh hubnutí a fotografie a
poznatky s ním spojené), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů pořadatele
Akce a v různých médiích (např. noviny, časopisy, internet).
7. Daňové břemeno, související s Akcí, přebírá na sebe pořadatel Akce.
8. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit
za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat
soudní cestou. Právo na převzetí výhry výhercem zanikne, pokud výherce nepřevezme výhru
osobně bez vážného důvodu v termínu dohodnutém s pořadatelem v souladu s bodem IV
odstavec 7 těchto pravidel.
9. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních
pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.

V. Ochrana osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže - společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.
r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka
92470.
2. Účastník Akce dává písemnou dohodou pořadateli Akce souhlas:
a) se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího, a to konkrétně
jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, věku, telefonního čísla, e-mailu, fotografií,
fyziologických údajů a to pro účely evidence soutěžících, prověření splnění podmínek účasti
v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry a za účelem statistického vyhodnocení
soutěže. Tento souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 5 let od ukončení
soutěže.
b) se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího, a to konkrétně
jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, věku, telefonního čísla, e-mailu, fyziologických údajů
a to pro účely zasílání obchodních sdělení, nových nabídek, katalogů a nových informací o
pořadateli soutěže, a to formou dopisu, sms, e-mailu nebo telefonického rozhovoru. Tento
souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 5 let od ukončení soutěže.
3. Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel soutěže může osobní údaje poskytnuté soutěžícím
poskytnout (zpřístupnit) dalším zprostředkovatelům (zpracovatelům), kteří jsou uvedení na
internetové adrese: www.zepter.cz, nebo poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.
4. Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem soutěže poučen o jeho právech a nárocích dle
platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho
osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho
osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Soutěžící se
může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.,
Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo e-mailem na adrese:
databaze@zepter.cz, kde rovněž může soutěžící svůj souhlas odvolat. Soutěžící může podat
stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů –
www.uoou.cz.
5.
Poskytnutí osobních údajů soutěže je dobrovolné, pro účely uvedené v tomto článku je
však podmínkou, která je nutná pro účast soutěžícího v této soutěži.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně Akci
částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.
2. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka Akce v případě, že by takový účastník
porušoval pravidla Akce, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem

poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka
Akce, který je z těchto činností důvodně podezřelý
3. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit kteréhokoli účastníka, který má v době vyhodnocení
Akce vůči pořadateli Akce peněžité závazky po lhůtě splatnosti.
V Praze, dne 1. 6. 2019
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

