
PRAVIDLA	SOUTĚŽE	„ALOE	tropic“	

1. ÚVODNÍ	USTANOVENÍ	

1.1 Tato	 pravidla	 (dále	 jen	 „Pravidla“)	 upravují	 podmínky	 spotřebitelské	 soutěže	 nazvané	 „ALOE	
tropic“	(dále	jen	„Soutěž“)	provozované	a	organizované	společností	Biopol	GN	s.r.o.,	IČO:	262	
14	768,	se	sídlem	Korunní	129,	130	00	Praha,	130	00	Praha	3	(dále	jen	„Provozovatel“).	

2. PRŮBĚH	SOUTĚŽE	

2.1 Soutěž	se	uskuteční	v	termínu	od	1.	5.	2017	do	31.	8.	2017.	

2.2 Pro	 určování	 dob	 a	 lhůt	 v	 rámci	 Soutěže	 je	 rozhodný	 středoevropský	 čas,	 včetně	 časového	
posunu	na	letní	čas.	

2.3 Předpokladem	 účasti	 v	 Soutěži	 je	 zakoupení	 výrobku	 s	 názvem	 „ALOE	 tropic	 gel“	 od	
Provozovatele	či	kteréhokoli	prodejce	na	území	České	republiky	v	době	trvání	Soutěže	(čl.	2.1)	a	
odeslání	 čárového	 kódu	 s	 osobními	 údaji	 na	 adresu	 Provozovatele:	 Biopol	 GN,	 Na	 Sychrově	
1418/6,	101	00	Praha	10.	Další	předpoklady	pro	účast	v	Soutěži	a	způsob	prokázání	naplnění	
předpokladů	upravuje	čl.	3	Pravidel.	

2.4 Čárové	kódy,	které	budou	odeslány	na	určenou	adresu	Provozovatele	do	30.	9.	2017	a	doručeny	
nejpozději	 dne	6.	 9.	 2017	budou	 zařazeny	do	 slosování	o	 ceny.	 Zásilky	odeslané	 či	 doručené	
Provozovateli	 po	 uvedených	 datech	 a	 zásilky,	 které	 nebudou	 řádně	 vyplněné,	 nebo	 v	 nich	
nebude	čárový	kód	z	krabičky	produktu,	nebudou	do	slosování	zařazeny.		

2.5 Losování	 výherců	 proběhne	 dne	 7.	 9.	 2017	 osobou	 pověřenou	 Provozovatelem	 a	 vyhlášení	
výherců	proběhne	dne	11.	9.	2017	prostřednictvím	internetových	stránek	www.barnys.cz.	

3. ÚČAST	V	SOUTĚŽI	

3.1 Účast	v	Soutěži	je	dobrovolná.	

3.2 Vyloučena	je	účast	v	Soutěži	prostřednictvím	zástupce.	

3.3 Soutěžícím	může	být	jen	fyzická	osoba:	

3.3.1 starší	18	let	s	doručovací	adresou	na	území	České	republiky,	

3.3.2 která	není	v	pracovněprávním	nebo	obdobném	vztahu	k	Provozovateli	a	není	ani	osobou	
blízkou	k	osobě	v	pracovněprávním	nebo	obdobném	vztahu	k	Provozovateli.	

3.4 Z	účasti	 v	 Soutěži	může	být	 rozhodnutím	Provozovatele	 vyloučen	 soutěžící,	 který	 zneužívá	 či	
porušuje	Pravidla,	či	který	v	souvislosti	se	Soutěží	porušuje	práva	anebo	poškozuje	či	ohrožuje	
oprávněné	 zájmy	 Provozovatele	 nebo	 třetí	 osoby	 anebo	 jedná		
v	rozporu	s	dobrými	mravy.	

3.5 Provozovatel	 nemá	 povinnost	 informovat	 soutěžícího	 o	 tom,	 že	 byl	 vyřazen	 z	 účasti		
v	Soutěži	pro	nesplnění	podmínek	(předpokladů)	Soutěže,	nebo	o	tom,	že	se	nestal	výhercem	v	
Soutěži.	
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3.6 Provozovatel	 je	oprávněn	požadovat	od	 soutěžícího	dodatečné	 informace,	případně	doložení	
splnění	podmínek	účasti	v	Soutěži	(zejména	doložení	věku	či	zakoupení	výrobku).	

4. VÝHRY	(CENY)	A	JEJICH	VÝHERCI	

4.1 Výhrami	v	Soutěži	jsou	batohy	Husky	Boost,	20	ks.	

4.2 V	 den	 slosování	 dle	 čl.	 2.5	 bude	 osobou	 pověřenou	 Provozovatelem	 vylosováno	 ze	 všech	
nevyřazených	 a	 včas	 doručených	 zásilek	 vylosováno	 jednotlivě	 dvacet	 (20)	 soutěžících.	 Není	
vyloučeno,	aby	jeden	soutěžící	vyhrál	více	cen,	za	předpokladu,	že	zaslal	více	čárových	kódů	a	
více	z	nich	bude	vylosováno.	

4.3 Soutěžící,	 kteří	 získali	 v	 Soutěži	 cenu,	 budou	o	 této	 skutečnosti	 Provozovatelem	 informováni	
písemně	 na	 adresu	 uvedenou	 ve	 výherním	 lístku.	 Výsledky	 Soutěže	 budou	 uvedeny	 také	 na	
webových	stránkách	Provozovatele	umístěných	na	internetové	adrese	www.barnys.cz.	

4.4 Bude-li	po	slosování	zjištěno,	že	některý	z	vylosovaných	soutěžních	 lístků	není	úplný	či	náleží	
osobě,	která	nesplňuje	podmínky	soutěže,	bude	takový	lístek	vyřazen	a	bude	vylosován	náhradní	
výherní	lístek,	který	přejme	pořadí	lístku	vyřazeného.	

5. PŘEDÁNÍ	VÝHER	(CEN)	

5.1 Výhra	(cena)	bude	výherci	předána	osobně,	a	nebude-li	to	dobře	možné,	bude	zaslána	poštou.	
Nebude-li	možné	výhru	předat	ani	jednou	z	těchto	způsobů,	výhra	propadá.	V	případě	osobního	
předání	 je	výherce	povinen	převzetí	písemně	potvrdit.	Tímto	není	dotčeno	ustanovení	čl.	6.2	
Pravidel.	

5.2 Předání	 výher	 (cen)	 může	 proběhnout	 veřejně,	 a	 to	 za	 konkrétních	 podmínek	 stanovených	
Provozovatelem	 a	 v	 souladu	 s	 jeho	 pokyny.	 Soutěžící,	 který	 získá	 výhru	 (cenu)	 v	 Soutěži,	 je	
povinen	pro	veřejné	předávání	výher	(cen)	poskytnout	nezbytnou	součinnost.	

5.3 Jestliže	 výherce	výhru	 (cenu)	odmítne,	právo	výherce	na	 výhru	 (cenu)	a	 jeho	účast	 v	 Soutěži	
zanikají.	Právo	na	výhru	(cenu)	zaniká	též	výherci,	jehož	z	účasti	na	soutěži	vyloučil	Provozovatel.	
V	případě	zániku	práva	výherce	na	výhru	(cenu)	nebude	taková	výhra	(cena)	v	Soutěži	udělena,	
nebude	tedy	zvolen	náhradní	výherce	a	celkový	počet	výher	v	Soutěži	se	o	výhru	tohoto	výherce	
sníží.	

5.4 Provozovatel	si	vyhrazuje	právo	nahradit	deklarované	výhry	(ceny)	výhrami	obdobného	typu	a	
odpovídající	hodnoty	a/nebo	změnit	podmínky	předávání	výher	(cen).	Provozovatel	je	povinen	
tyto	 změny	 oznámit	 na	 svých	 internetových	 stránkách	 www.barnys.cz	 a	 všem	 známým	
výhercům,	jejichž	ceny	se	změna	týká.	

5.5 Provozovatel	 nenese	 jakoukoli	 odpovědnost	 za	 případnou	 újmu	 způsobenou	 soutěžícím	 v	
souvislosti	s	realizací	výher	(cen).	
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6. OCHRANA	OSOBNÍCH	ÚDAJŮ	A	ZASÍLÁNÍ	OBCHODNÍCH	SDĚLENÍ		

6.1 Ochrana	 osobních	 údajů	 soutěžícího	 je	 poskytována	 zákonem	 č.	 101/2000	 Sb.,	 o	 ochraně	
osobních	údajů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	to	následovně.	

6.2 Soutěžící	souhlasí	se	zpracováním	poskytnutých	osobních	údajů	Provozovatelem,	a	to	pro	účely	
konání	Soutěže	(včetně	vyhodnocení	Soutěže)	a	pro	účely	zasílání	obchodních	sdělení	a	jiných	
propagačních	materiálů	soutěžícímu.	Budou	zpracovávány	následující	osobní	údaje	soutěžícího:	
jméno,	příjmení,	datum	narození,	adresa	(dále	jen	„osobní	údaje“).	

6.3 Osobní	 údaje	 budou	 zpracovávány	 v	 elektronické	 podobě	 automatizovaným	 i	
neautomatizovaným	způsobem	nebo	v	tištěné	podobě	neautomatizovaným	způsobem.	Osobní	
údaje	mohou	být	spojovány	s	jinými	údaji.	

6.4 Soutěžící	 je	 povinen	 uvést	 správně	 a	 pravdivě	 všechny	 osobní	 údaje.	 Soutěžící	 je	 povinen	
oznámit	Provozovateli	bez	zbytečného	odkladu	jakékoli	změny	v	osobních	údajích,	které	nastaly	
v	průběhu	Soutěže	a	pokud	jde	o	výherce,	až	do	předání	a	převzetí	ceny.	

6.5 Soutěžící	souhlasí	s	tím,	že	osobní	údaje	mohou	být	zpřístupněny	také	třetím	osobám,	zejména	
pak	osobám	tvořícím	s	Provozovatelem	koncern,	 jeho	zaměstnancům	a	smluvním	partnerům.	
Zpracováním	 osobních	 údajů	 soutěžícího	 může	 Provozovatel	 pověřit	 třetí	 osobu,	 jakožto	
zpracovatele.	

6.6 Osobní	údaje	soutěžícího	budou	zpracovávány	po	dobu	1	roku	od	skončení	doby	trvání	Soutěže,	
v	případě	výherců	pak	po	dobu	5	let.	

6.7 Soutěžící	svou	účastí	v	soutěži	potvrzuje,	že	jím	poskytnuté	osobní	údaje	jsou	přesné	a	úplné	a	
že	byl	poučen	o	tom,	že	se	z	jeho	strany	jedná	o	dobrovolné	poskytnutí	osobních	údajů.	

6.8 V	případě,	 že	by	 se	 soutěžící	domníval,	 že	Provozovatel	nebo	zpracovatel	provádí	 zpracování	
osobních	údajů,	které	je	v	rozporu	s	ochranou	soukromého	a	osobního	života	soutěžícího	nebo	
v	 rozporu	 se	 zákonem,	 zejména	 jsou-li	 osobní	 údaje	 nepřesné	 s	 ohledem	 na	 účel	 jejich	
zpracování,	může	požádat	Provozovatele	nebo	zpracovatele	o	vysvětlení	anebo	požadovat,	aby	
Provozovatel	nebo	zpracovatel	odstranil	takto	vzniklý	stav.	

6.9 Požádá-li	soutěžící	o	informaci	o	zpracování	svých	osobních	údajů,	je	mu	Provozovatel	povinen	
tuto	 informaci	 předat.	 Provozovatel	má	právo	 za	 poskytnutí	 informace	podle	 předchozí	 věty	
požadovat	přiměřenou	úhradu	nepřevyšující	náklady	nezbytné	na	poskytnutí	informace.	

6.10 Soutěžící	souhlasí	se	zasíláním	informací	souvisejících	se	soutěží	na	svou	adresu	a	dále	souhlasí	
se	 zasíláním	 obchodních	 sdělení	 na	 tuto	 adresu.	 Soutěžící	 souhlasí	 se	 zasíláním	 obchodních	
sdělení	 na	 jeho	 adresu	 i	 ze	 strany	 třetích	 osob,	 kterým	 bude	 tato	 jeho	 adresa	 poskytnuta	
Provozovatelem.	

7. DALŠÍ	USTANOVENÍ	

7.1 Pravidla	 jsou	po	dobu	trvání	Soutěže	zveřejněna	na	webové	stránce	umístěné	na	 internetové	
adrese	www.barnys.cz.	Pravidla	jsou	taktéž	uložena	v	tištěné	podobě	u	Provozovatele.	
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7.2 Provozovatel	si	vyhrazuje	právo	kdykoliv	změnit	Pravidla,	Soutěž	odložit,	přerušit	nebo	Soutěž	
bez	náhrady	zrušit.	

7.3 Provozovatel	tímto	nepřebírá	vůči	soutěžícím	žádné	jiné	závazky	a	tito	nemají	právo	na	jakákoliv	
jiná	plnění	než	uvedená	v	Pravidlech.	

7.4 Soutěžící,	který	získá	výhru	(cenu)	v	Soutěži,	dává	Provozovateli	soutěže	v	souladu	s	ustanovením	
§	84	a	§	85	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	souhlas	s	pořízením	a	užitím	své	podobizny,	
svých	písemných	projevů,	obrazových	snímků	a	obrazových	i	zvukových	záznamů	týkajících	se	
jeho	 osoby	 nebo	 jeho	 projevů	 osobní	 povahy	 pořízených	 provozovatelem	 v	 souvislosti	 s	
pořádáním	 Soutěže	 či	 předáváním	 výher	 (dále	 jen	 „Snímek“)	 pro	 komerční	 účely	 na	 všech	
komunikačních	médiích	bez	ohledu	na	jejich	povahu	a	určení	všemi	obvyklými	způsoby,	s	jejich	
následnou	úpravou	a	s	jejich	případným	spojením	s	jinými	díly	nebo	zařazením	do	souborného	
díla.	 Soutěžící	 uděluje	 Provozovateli	 tento	 souhlas	 bez	 věcného,	 časového,	 množstevního	 a	
územního	omezení.	Tento	souhlas	se	vztahuje	i	na	třetí	osoby,	kterým	Provozovatel	Snímek	v	
souladu	s	jeho	určením	poskytne.	

	

Provozovatel,	

V	Praze,	dne	25.	dubna	2017	

	


