PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE
„KUP RIO MARE, ZAREGISTRUJ SE A VYHRAJ!“
1)
POŘADATEL:
Reklamní agentura McCoy & Partner spol. s r.o., se sídlem Dittrichova 346/4, Nové Město,
120 00 Praha 2, IČ: 25187767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod spisovou značkou C 81964 (dále jen „pořadatel“).
2)
SPONZOR:
Bolton Czechia, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, IČ: 15526381,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou
C 148679 (dále jen „sponzor“).
3)
NÁZEV akce:
„KUP RIO MARE, ZAREGISTRUJ SE A VYHRAJ!“ (dále jen „akce“).
4)
DOBA TRVÁNÍ:
Od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022, tedy celkem 61 kalendářních dnů.
5)
MÍSTO KONÁNÍ:
Akce probíhá ve všech kamenných prodejnách v České republice, kde se prodávají výrobky
značky Rio Mare, a v e-shopech jako např. dm.cz, iglobus.cz, itesco.cz, kosik.cz a rohlik.cz (dále
jen „provozovna, provozovny“), a na webové stránce www.riomaresoutez.cz.
6)

PODMÍNKY ÚČASTI:
a) Účastníkem akce může být jen fyzická osoba s trvalým pobytem na území České
republiky starší 18 let (dále jen „účastník“).
b) Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním, nebo jiném obdobném
poměru k pořadateli, sponzorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a
organizaci akce, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu příslušných ustanovení
občanského zákoníku v platném znění.

7)

VSTUP DO AKCE:
a) Účastníkem akce se stane každý zákazník, který si v době konání akce zakoupí v některé
z provozoven jakékoli jedno (1) balení kteréhokoliv výrobku Rio Mare (dále jen
„soutěžní produkty“), které může být zakoupeno jednotlivě nebo jako součást
multipacku, a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech, a to:
Na webové stránce www.riomaresoutez.cz:
i) Uvede své kontaktní údaje včetně jména, příjmení, adresy, e-mailu, telefonního
čísla a data narození.
ii) Nahraje scan nebo fotografii účtenky dokládající nákup produktu Rio Mare v jedné
z provozoven v době konání akce.
iii) Účtenka musí být čitelná a musí z ní být zřejmé, že byl zakoupen produkt Rio Mare,
kdy a v jakém obchodě to bylo. Nečitelné a neúplné účtenky budou vyřazeny.
b) Účastník je povinen si uschovat účtenku dokládající nákup soutěžního produktu,
v případě vícenásobné účasti pak účtenky za nákup každého ze soutěžních produktů
pro případnou kontrolu ze strany pořadatele.

c) Každý účastník se může do akce zapojit opakovaně, ale vždy s novým nákupem
produktu (1 registrace = 1 účtenka). I v případě, že na jedné účtence je uvedeno více
soutěžních produktů, lze účtenku využít pouze k jedné registraci.
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VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:
Věcné výhry do akce věnoval sponzor.
Každý měsíc, nejpozději však do 20. dne následujícího měsíce, tedy za duben do 20. 5.
a za květen do 20. 6. 2022 vylosuje pořadatel 200 výherců. Celkem tedy bude za celou
dobu trvání soutěže vylosováno 400 výherců.
Výherci na 1. a až 200. místě získají každý měsíc sadu pánví Tefal Ingenio Eco Respect
(dále jen „sada pánví“). Celkem bude za celou dobu trvání soutěže vylosováno 400
výherců sad pánví.
Každý soutěžící může v průběhu konání soutěže vyhrát jen jednou.
Výherce bude informován na telefonním čísle nebo e-mailu, které uvedl při své
registraci do soutěže, a to nejpozději do 2 týdnů od losování pro daný měsíc.
Neúspěšní účastníci informováni nebudou.
Výhry budou výhercům zaslány na adresy uvedené v registračních formulářích, a to
nejpozději do 45 dnů od losování prostřednictvím služby Zásilkovna nebo kurýrní
službou.
V případě, že nebude možné účastníkovi doručit výhru z důvodu chybějící nebo
nepřesné adresy, bude kontaktován na telefonním čísle nebo e-mailové adrese, které
uvedl při registraci. Pokud i přesto nebude možné výhru doručit ve lhůtě 15 dní od
kontaktování, propadne příslušná výhra ve prospěch pořadatele s tím, že může být
využita pro další marketingové účely bez nároku účastníka na jakékoliv další náhradní
plnění.
Výherci mohou být požádáni, aby se podíleli na přiměřené publicitě v souvislosti s akcí,
pokud to bude sponzor požadovat, a převzetím výhry udělují pořadateli souhlas
s využitím svého jména, fotografie a zvukového a/nebo obrazového záznamu v rámci
jakékoli publicity spojené s akcí.
Jména, příjmení a města pobytu výherců budou zveřejněna na www.riomaresoutez.cz.
Účastníci soutěže tímto udělují souhlas s jejich zveřejněním.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
a) Každý účastník vstupem do akce bere na vědomí, že společnost McCoy & Partner spol.
s r.o., se sídlem Dittrichova 346/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 25187767, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C
81964, je jako správce osobních údajů oprávněná zpracovávat jeho osobní údaje v
rozsahu jméno, příjmení, adresa, rok narození, e-mail a telefonní číslo, a to výlučně pro
účely a na dobu realizace a vyhodnocení této akce, a to v souladu
s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Právní základ pro zpracování:
Plnění povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení.
b) V případě, že soutěžící při registraci dobrovolně navíc zaškrtne políčko v registračním
formuláři, vyslovuje účastník též souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo s cílem provozování marketingu, tedy
zařazení do marketingové databáze na dobu pěti roků ode dne poskytnutí souhlasu a
zasílání obchodních sdělení včetně jejich zasílání elektronickými prostředky v souladu

se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to jak od
sponzora, tak i od dalších partnerů. Detaily zpracovávaných informací jsou součástí
registračního formuláře na www.riomaresoutez.cz.
c) Údaje mohou být zpracovávány k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích
osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto akci.
d) Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti
zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to
sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i emailem na
kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
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OSTATNÍ:
Pořadatel akce nezodpovídá za žádné jiné závazky a účastníci nebudou mít nárok na
žádné jiné výhry od pořadatele, mimo výher uvedených v podmínkách této akce.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro
výhry byly splněny, či ne. Výhry nemohou získat účastníci, kteří nesplnili, byť jen
částečně, podmínky stanovené akce.
V případě, že pořadatel zjistí prokazatelné jednání účastníka porušující tyto podmínky,
souhlasí účastník (nad rámec výše uvedeného základního souhlasu) s tím, že pořadatel
bude oprávněn uložit ve své databázi údaje o jeho osobě, a to na dobu jednoho roku
od ukončení akce, a bude oprávněn neumožnit jeho účast v dalších spotřebitelských
akcích pořadatele.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto podmínkách. Výhra není
právně vymahatelná.
Vyobrazení výher v komunikačních materiálech (plakáty, wobblery, letáčky, headery,
bannery, webové stránky, sociální sítě, televizní a rozhlasová reklama apod.) nemusí
přesně odpovídat skutečné podobě výher.
Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v akci a
v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí
spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků akce v případě, že by
takový účastník porušoval podmínky, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody,
která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
S dotazy k průběhu akce se můžete obracet na e-mail riomare@mccoy-partner.com.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahu z těchto podmínek, který může být ve
zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí.
Úplná pravidla, která jsou zveřejněna na www.riomaresoutez.cz, jsou považována
v rámci akce za jediná úplná a konečná. Účast v akci je dobrovolná a každý účastník
akce vyjadřuje svůj souhlas s jejími podmínkami.
Případné změny podmínek, na které má pořadatel akce právo, budou zveřejněny na
wwww.riomaresoutez.cz.
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách akce může využívat
tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo
zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Praze dne 31. března 2022

