Pravidla spotřebitelské soutěže

1. Název a stručný popis soutěže
1.1. „Rozdáváme 40 televizí !!!“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky společnosti
OMEGA plus Chrudim s.r.o., kde mohou získat jako cenu 55-ti palcový televizor. Tato
pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla
soutěže (dále jen Soutěž).

2. Zadavatel soutěže
2.1. Zadavatelem soutěže je společnost OMEGA plus Chrudim s.r.o.., IČO: 27525139, DIČ:
CZ27525139, se sídlem Palackého třída 314, Chrudim, PSČ 537 01, registrována u
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 24103 ze
dne 31. 10. 2007 (dále jen Zadavatel).

3. Administrátor soutěže
3.1. Administrátorem soutěže je společnost PLEGI s.r.o., IČO: 24190870, DIČ: CZ24190870, se
sídlem Palackého třída 314, Chrudim, PSČ 537 01, registrována u obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 33163 ze dne 12. 12. 2011 (dále
jen Administrátor).

4. Doba konání soutěže
4.1. Soutěž probíhá od 29. 11. 2019 00:00:00 do 19. 12. 2019 23:59:59 včetně (dále jen Doba
trvání Soutěže).

5. Podmínky účasti soutěže
5.1. Účastníkem soutěže je každý zákazník společnosti OMEGA plus Chrudim s.r.o., který má v
době trvání soutěže aktivní internetové připojení. Tzn. do soutěže patří i zákazníci, kteří
ještě nemají uzavřenou smlouvu a jsou v tzv. zkušebním režimu, mají ale aktivní připojení k
internetu. Pouze tehdy může získat výhru (dále jen Výhra).
5.2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučení zákazníci, kteří mají k datu losování závazky po splatnosti.
Dále zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) a osoby podílející se
na přípravě a realizaci Soutěže.
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6. Výhry
6.1. Seznam výher – 40x 55“ TV Samsung UE55RU8002.

7. Princip losování
7.1. Losování výherců Soutěže bude za přítomnosti notáře v prostorách společnosti OMEGA plus
Chrudim s.r.o. a to ve dnech 29.11.2019, 6.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019.
7.2. Každý účastník může v celé této Soutěži vyhrát pouze jednou.

8. Oznámení výherců
8.1. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, případně
telefonicky, a to na emailovou adresu a telefonní číslo, které zadal při objednávce služeb.
8.2. OMEGA plus Chrudim s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat fotodokumentaci výherce s výhrou
a zároveň předat výhru příslušného kola ve své provozovně OMEGA plus Chrudim s.r.o.,
Palackého třída 314, 537 01 Chrudim a pořídit foto/videozáznam s výhercem z předání
výhry. Tyto pořízené záznamy mohou být vyhlašovatelem soutěže použity k marketingovým
účelům.

9. Osobní údaje
9.1. Správcem osobních údajů Účastníka je Zadavatel soutěže. Kontakt na správce je na
hessova@omegaplus.cz.
9.2. Zpracovávají se pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření Smlouvy o
poskytování datových služeb, které účastník poskytuje Zadavateli pro aktivaci připojení.
9.3. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je zároveň řádná účast v Soutěži a s tím
související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění
podmínek Soutěže ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na
webových stránkách a sociálních sítích OMEGA plus Chrudim) a kontaktování výherce Výhry.
9.4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.omegaplus.cz.

10. Závěrečná ustanovení
10.1.

Administrátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech

souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže,
pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího
ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení
pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování
ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující
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nekalým způsobem výsledky soutěže. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s
účastí v Soutěži.
10.2.

Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem 16.9.2019, přičemž každý Účastník

svým zařazením do Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.
10.3.

Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní,

řeší výhradně Administrátor soutěže.
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