KLEENEX® Balsam. Na Tobě mi záleží.
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Vyhraj luxusní zájezd dle vlastního výběru v ceně 70 tisíc, nejnovější iPhone XS Max 64GB nebo iPad
32GB (2018) v soutěži o nejoriginálnější fotografii s kapesníčky Kleenex!
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Na Tobě
mi záleží“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a
materiálech určených soutěžícím. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na
uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato
úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany zadavatele soutěže pouze formou
písemných dodatků.
Zadavatelem soutěže je společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., se sídlem Praha
10, Vršovice, Na Královce 31/4, IČ 25087967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 267779 (dále jen „Zadavatel“).
Organizátorem soutěže zajištujícím realizaci této soutěže je Studio Fresh, s.r.o., se sídlem Rybářská
839/2, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 25228323, DIČ: CZ25228323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10701, e-mail: balsamkleenex@studiofresh.cz (dále jen
„Organizátor“, nebo „Správce údajů“).
Technickým správcem soutěže je Studio Fresh Net, s.r.o., se sídlem Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy
Vary, IČ: 29109701, DIČ: CZ29109701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 25394 (dále jen „Technický správce“ nebo „Zpracovatel údajů“).
Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá pětikolově v termínu od pátku 2. 11. 2018, 10:59:59
hod. do neděle 02. 12. 2018, 17:59:59 hod. (dále jen „Termín konání soutěže“) na území České
republiky, výhradně v síti vybraných prodejen (dále jen „Místo konání soutěže“), a to v jednotlivých
prodejnách v pěti kolech dle časového harmonogramu, který je nedílnou přílohou těchto pravidel (dále
jen „Harmonogram“).
Podmínky účasti v soutěži:
Spotřebitel (dále jen „Soutěžící“) se soutěže o výhry zúčastní tak, že v Termínu konání soutěže:

a)
b)

c)

se dostaví do kteréhokoliv z deklarovaných Míst konání soutěže v době, kdy se zde dle
Harmonogramu příslušné kolo soutěže koná („Doba konání“) a
u promo stánku s kapesníčky Kleenex se ve spolupráci s hosteskami identifikuje na registračním
formuláři, přičemž formulář slouží zároveň jako souhlas s nakládáním s osobními údaji (jméno
a příjmení, město, e-mail, telefon, fotografie) a souhlas se zveřejněním fotografie
v elektronických médiích Zadavatele, Organizátora či Technického správce soutěže (dále jen
„Registrační formulář“) a
pomocí fotodroidu Organizátora v průběhu promo akce v Místě konání soutěže se vyfotí (sám
nebo spolu s obdarovanou/-ným /-nými), a to výhradně za použití připravených dekorací a
rekvizit.

Soutěžící je zařazen do soutěže pouze v případě, že vyplnil a podepsal Registrační formulář a současně
se vyfotil (sám nebo s obdarovanou/-ným /-nými) pomocí fotodroidu Organizátora v Místě konání
soutěže.
Za Soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do
soutěže. Soutěžící se soutěže může zúčastnit opakovaně, avšak vždy pouze jednou s jednou fotografií
během jednoho soutěžního dne a jedné registrace. Každý registrační formulář musí obsahovat platné
údaje Soutěžícího. V případě uvedení chybných, nepravdivých nebo neúplných údajů bude fotografie
vyřazena ze soutěže, a to kdykoliv v průběhu termínu konání soutěže nebo v průběhu jejího hodnocení
nebo vyhlášení výsledků. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje
se je plně dodržovat.
Osoby, které se spolu se Soutěžícím zúčastní fotografování, svou přítomností na fotografii dávají
souhlas se zveřejněním fotografie v rámci soutěže na webové stránce www.balsamkleenex.cz.

Průběh soutěže:
Soutěží se postupně v pěti po sobě jdoucích kolech, konaných výhradně v Místech konání soutěže dle
Harmonogramu. Soutěžní fotografie pořízené Soutěžícími v rámci aktuálního soutěžního kola jsou na
webu www.balsamkleenex.cz s přiděleným registračním číslem a v členění dle města a místa jejich
pořízení umístěny a zpřístupněny k prohlížení i hlasování vždy v 8:00 hodin ve středu v týdnu
bezprostředně následujícím po týdnu, ve kterém byly v rámci příslušného soutěžního kola pořízeny
(„Začátek hlasování“). Hlasování pro fotografie příslušného kola trvá tři týdny a končí vždy v 8:00 hodin
ve středu třetího týdne od Začátku hlasování („Konec hlasování“).
Soutěžní kola a hlasování v jejich rámci:
Soutěžní kolo: Doba konání:

Začátek hlasování:

Konec hlasování:

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

7. 11. 2018, 8:00 hod.
14. 11. 2018, 8:00 hod.
21. 11. 2018, 8:00 hod.
28. 11. 2018, 8:00 hod.
5. 12. 2018, 8:00 hod.

28. 11. 2018, 8:00 hod.
5. 12. 2018, 8:00 hod.
12. 12. 2018, 8:00 hod.
19. 12. 2018, 8:00 hod.
26. 12. 2018, 8:00 hod.

2. - 4. 11. 2018
9. – 11. 11. 2018
16. – 18. 11. 2018
23. – 25. 11. 2018
30. 11. – 2. 12. 2018

Způsob hlasování, určení pořadí a výherců:
Fotografie pořízené soutěžícími v rámci aktuálního soutěžního kola jsou v okamžiku Začátku hlasování
zveřejněny na webových stránkách www.balsamkleenex.cz, a to včetně přiděleného registračního čísla
a v členění dle města a místa jejich pořízení.
O výherci rozhoduje výhradně hlasování návštěvníků na webových stránkách www.balsamkleenex.cz.
Po označení fotografie na www.balsamkleenex.cz, které chce hlasující dát svůj hlas, vyplní hlasující
formulář, ve kterém uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a kontaktní telefon („Kontaktní
formulář“). Po odeslání Kontaktního formuláře je e-mailem vyzván k potvrzení, jehož odesláním je
vybrané fotografii přidělen hlas a hlasující je zařazen do denního slosování o dárek. Z jedné e-mailové
adresy a z jedné IP adresy je možné hlasovat pouze jednou.

Pořadí v jednotlivých soutěžních kolech se neurčuje, průběžné výsledky ani výsledky jednotlivých
ukončených kol se nezveřejňují. Výsledné pořadí soutěže je určeno a zveřejněno po skončení hlasování
ve všech soutěžních kolech. Vítězem soutěže se stává ten Soutěžící, jehož kterákoliv z fotografií získá
nejvíce hlasů. Druhé místo získá Soutěžící, jehož kterákoliv z fotografií získá druhý nejvyšší počet hlasů,
analogicky se postupuje při určení dalších pořadí. Při rovnosti počtu obdržených hlasů rozhoduje délka
časové prodlevy mezi Začátkem hlasování ve středu v 8:00 příslušného kola a okamžikem získání
prvního hlasu, přičemž lepší konečné pořadí náleží fotografii s kratší shora definovanou časovou
prodlevou.
Každý den počínaje čtvrtkem 8. 11. 2018 a konče čtvrtkem 27. 12. 2018 bude ze všech hlasujících
Technickým správcem vylosován jeden hlasující (dále jen „Majitel dárku“), který obdrží dárek – balení
kapesníčků Kleenex Balsam 24 Pack. Do slosování jsou každý den zařazeni všichni hlasující, kteří se
zapojili do hlasování odesláním Kontaktního formuláře na webu www.balsamkleenex.cz nejpozději
v 8:00 hodin dne předcházejícího dni losování, a to bez ohledu na to, v rámci kterého z již uplynulých
soutěžních kol hlasovali. Vylosovaný Majitel dárku je automaticky vyřazen z losování ve všech
losovacích dnech následujících po dni, kdy byl vylosován jako Majitel dárku. Účastí v hlasování
vyjadřuje hlasující svůj souhlas s pravidly pro losování Majitele dárků a se zveřejněním svého jména a
příjmení v seznamu Majitelů dárků na www.balsamkleenex.cz.
Informace o výhercích soutěže a Majitelích dárků:
Výherci soutěže a Majitelé dárků z řad hlasujících
a. budou zveřejněni na webových stránkách www.balsamkleenex.cz, k čemuž svou účastí
v soutěži či hlasování dávají svůj souhlas a
b. budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli při vyplnění registračního
nebo kontaktního formuláře.
Průběžné výsledky ani výsledky jednotlivých ukončených kol se nezveřejňují.

Distribuce výher a dárků:
Výhry budou výhercům zaslány nejpozději do 20 pracovních dnů od ověření nároku na výhru, a to
prostřednictvím České pošty, s.p., případně alternativního dopravce na doručovací adresu na území
České republiky, kterou výherce uvedl v rámci registračního formuláře. Totéž platí v případě hlasujících
a losování dárků.
V případě, že výherce výhru nepřevezme či nebude opakovaně možné jej kontaktovat, propadá
nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným
marketingovým účelům.
Zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výherních zásilek či dárků, za jejich poškození,
zpoždění či ztrátu během přepravy.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži
či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění
identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání zadavateli vyžadované nezbytné
doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch
zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.
V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je výher v soutěži,
nerozdané výhry propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Vylosovaní Majitelé dárků obdrží dárky prostřednictvím České pošty, s.p., případně alternativního
dopravce na doručovací adresu na území České republiky, kterou hlasující uvedli do kontaktního
formuláře, a to nejpozději do 31. 1. 2019.

Výhry v soutěži (pro soutěžící):
Do soutěže je vloženo celkem 5 výher:
1. cena:
2. cena:
3.-5. cena:

voucher na dovolenou dle vlastního výběru v ceně 70 tisíc korun s CK Čedok
iPhone XS Max 64GB
Apple iPad 32GB Wi-Fi (2018)

Dárky v soutěži (pro hlasující):
60 balení kapesníčků Kleenex Balsam 24 Pack

Závěrečná ustanovení:
Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a
provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje a
potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny
požadované údaje, nebude umožněna.
Zadavatel je oprávněn výhry nahradit jinými obdobnými výhrami. Zadavatel ani pořadatel nenesou
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související s užíváním
výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat.
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat
soudní cestou.
Zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu
během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně zadavatele,
propadá tato výhra zadavateli soutěže.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky starší
18 let.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions
s.r.o. (Zadavatele), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci
Organizátora, Technického správce a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké.
V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim
blízká, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků
či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek
(doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Zadavatel, pořadatel ani technický
správce neručí za nedoručení registrace na webových stránkách, stejně jako za chyby či poruchy na
straně poskytovatelů webových služeb.
Zadavatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Zadavatel si vyhrazuje právo
kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Listina se jmény výherců bude k dispozici u Zadavatele soutěže nebo jím pověřené osoby.
Účastí v této soutěži se soutěžící účastní Zadavatelem pořádané marketingové akce, zahrnující
zpracování osobních údajů pro účely vedení této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící Zadavateli
souhlas s užitím jím poskytnutých údajů za účelem vedení marketingové aktivity včetně organizace
této soutěže, které zahrnuje mimo jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení
elektronickými prostředky a profilování, a to vše způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních
údajů. Doba zpracování, informace o příjemcích a poučení o právech, včetně práva na námitky proti
přímému marketingu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Zadavatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Zadavatele v souvislosti s prezentací této
soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i
zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.
Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si Zadavatel vyhrazuje právo daného Soutěžícího ze soutěže
bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry,
např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
Výhra v takovém případě propadá Zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.
Soutěžící bude vyloučen v případě, že Zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla
danému Soutěžícímu k získání výhry.
Tento statut je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž jeden je uložen u Zadavatele soutěže a jeden
v advokátní kanceláři.
Pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže zveřejněna na www.balsamkleenex.cz
V Praze dne 16. 10. 2018

Harmonogram – termíny a místa konání Soutěže:
Centrum Krakov, Praha

1

1. kolo soutěže

2

2.11.2018

pátek

11:00-19:00 OC Varyáda; Karlovy Vary

Albert HM

DM

Aupark Hradec Králové

Billa

DM

4

Centrum Krakov, Praha

Billa

DM

Albert HM

DM

5

3.11.2018

sobota

10:00-18:00 OC Varyáda; Karlovy Vary

6

OC Hradec Králové

Albert HM

Teta

7

Centrum Krakov, Praha

Billa

DM

8

IGY Centrum České Budějovice

Albert SM

Teta, DM

Albert HM

DM

4.11.2018

neděle

10:00-18:00 OC Varyáda; Karlovy Vary

10

OC Hradec Králové

Albert HM

Teta

11

OC Plaza Liberec

Billa

Teta

Galerie Nová Harfa, Praha

Albert HM

DM,
Rossmann

Albert SM

Teta, DM

Albert HM

DM

12
13
14

2. kolo soutěže

DM

3

9

9.11.2018

pátek

IGY Centrum České Budějovice
11:00-19:00 OC Varyáda; Karlovy Vary

15

Orlice shopping park Hradec Králové

Albert HM

Teta

16

OC Plaza Liberec

Billa

Teta

Galerie Nová Harfa, Praha

Albert HM

DM,
Rossmann

IGY Centrum České Budějovice

Albert SM

Teta, DM

Albert HM

DM

Orlice shopping park Hradec Králové

Albert HM

Teta

OC Nisa Liberec

Albert HM

Galerie Nová Harfa, Praha

Albert HM

23

OC Nisa Liberec

Albert HM

24

Makro Černý Most, Praha

nesoutěžní prezentace

Makro Brno

nesoutěžní prezentace

26

Makro Ostrava

nesoutěžní prezentace

27

OC Eden, Praha

Tesco HM

DM

OC Campus Square, Brno

Tesco HM

DM, Teta

29

NC Géčko, České Budějovice

Globus HM

DM

30

OC Luna Plzeň

Billa

Teta

31

OC Eden, Praha

Tesco HM

DM

OC Campus Square, Brno

Tesco HM

DM, Teta

33

OC Plaza Plzeň

Albert SM

Rossmann

34

OC Futurum Ostrava

Tesco HM

DM

35

OC Eden, Praha

Tesco HM

DM

36

OC Campus Square, Brno

Tesco HM

DM, Teta

Globus HM

DM

17
18
19

10.11.2018

sobota

10:00-18:00 OC Varyáda; Karlovy Vary

20
21
22

25

28

3. kolo soutěže

Billa

32

37

11.11.2018

14.11.2018

16.11.2018

17.11.2018

18.11.2018

neděle

středa

pátek

sobota

neděle

10:00-18:00

9:00-17:00

11:00-19:00

10:00-18:00

10:00-18:00 NC Géčko, České Budějovice

Rossman,
DM
DM,
Rossmann
Rossman,
DM

38

OC Plaza Plzeň

Albert SM

Rossmann

39

OC Futurum Ostrava

Tesco HM

DM

40

20.11.2018

úterý

9:00-17:00

Makro Zličín, Praha

nesoutěžní prezentace

41

21.11.2018

středa

9:00-17:00

Makro Průhonice, Praha

nesoutěžní prezentace

42

22.11.2018

čtvrtek

11:00-19:00 OC Luna Plzeň
Galerie Nová Harfa, Praha

43

4. kolo soutěže

44

23.11.2018

pátek

DM

Albert HM

DM

Billa

Teta

45

Avion shopping park; Ostrava

Albert HM

Teta, DM

46

Galerie Nová Harfa, Praha

Albert HM

DM

Avion Shopping Park, Brno

Tesco HM

DM

48

OC Luna Plzeň

Albert HM

DM

49

Avion shopping park; Ostrava

Albert HM

Teta, DM

50

Galerie Nová Harfa, Praha

Albert HM

DM

10:00-18:00 Avion Shopping Park, Brno

Tesco HM

DM

Albert HM

Teta, DM

47

51

24.11.2018

25.11.2018

sobota

neděle

10:00-18:00

Avion shopping park; Ostrava

52

5. kolo
soutěže

11:00-19:00 OC Luna Plzeň

Albert HM

53

30.11.2018

pátek

11:00-19:00 OC Eden, Praha

Tesco HM

DM

54

1.12.2018

sobota

10:00-18:00 OC Eden, Praha

Tesco HM

DM

55

2.12.2018

neděle

10:00-18:00 OC Eden, Praha

Tesco HM

DM

