
Pravidla	  soutěže	  Siemens	  domácí	  spotřebiče	  o	  Plně	  automatický	  	  
kávovar	  EQ.9	  connect	  s900	  

	  
	  
Tato	  pravidla	  závazně	  upravují	  podmínky	  soutěže	  Siemens	  domácí	  spotřebiče	  o	  Plně	  automatický	  ká-‐
vovar	  EQ.9	  connect	  s900,	  která	  probíhá	  na	  webové	  adrese:	  https://www.siemens-‐home.bsh-‐
group.com/cz/inspirace/inovace/svetove-‐kuchyne/soutez	  (dále	  také	  jako	  „soutěž“).	  
	  
Pořadatel	  soutěže	  
	  
1.   Pořadatelem	  soutěže	  je	  společnost	  BSH	  domácí	  spotřebiče	  s.r.o.,	  IČO:	  25126954,	  se	  sídlem	  Praha	  

5,	  Radlická	  350,	  PSČ	  158	  00,	  Česká	  republika	  (dále	  jen	  „Pořadatel“).	  Koordinátorem	  soutěže	  je	  
společnost	  Revolta	  s.r.o.,	  se	  sídlem	  Dukelských	  hrdinů	  972/20,	  Praha	  7	  -‐	  Holešovice,	  PSČ	  170	  00,	  
IČ:	  27167518,	  zapsaná	  ve	  veřejném	  rejstříku	  vedeném	  u	  Městským	  soudem	  v	  Praze,	  oddíl	  C,	  
vložka	  101439	  (dále	  jen	  „Koordinátor“).	  Komunikaci	  na	  síti	  Facebook	  zajišťuje	  pro	  Pořadatele	  
agentura	  Revolta.	  	  

2.   Koordinátorem	  soutěže	  je	  společnost	  Revolta	  s.r.o.,	  se	  sídlem	  Dukelských	  hrdinů	  972/20,	  Praha	  7	  
-‐	  Holešovice,	  PSČ	  170	  00,	  IČ:	  27167518,	  zapsaná	  ve	  veřejném	  rejstříku	  vedeném	  u	  Městským	  sou-‐
dem	  v	  Praze,	  oddíl	  C,	  vložka	  101439	  (dále	  jen	  „Koordinátor“).	  Koordinátor	  soutěže	  zajišťuje	  pro	  
Pořadatele	  také	  komunikaci	  na	  síti	  Facebook	  	  

	  
Účast	  v	  soutěži	  a	  pravidla	  
	  
1.   Soutěže	  se	  mohou	  účastnit	  všechny	  fyzické	  osoby	  s	  trvalým	  bydlištěm	  na	  území	  České	  republiky	  a	  

Slovenské	  republiky	  starší	  18	  let	  (dále	  jen	  „Účastník“).	  Do	  soutěže	  se	  může	  účastník	  zapojit	  pouze	  
jednou.	  

2.   Soutěž	  probíhá	  od	  8.	  10.	  2018	  00:00:01	  hod.	  do	  21.	  10.	  2018	  24:00:00	  hod.	  na	  území	  České	  re-‐
publiky.	  

3.   Podmínkou	  účasti	  v	  soutěži	  je	  správně	  odpovědět	  na	  tři	  soutěžní	  otázky:	  
1)   Navaří	  a	  uklidí?	  To	  není	  sen,	  to	  jsou	  trouby	  z	  řady	  IQ700.	  Celý	  proces	  probíhá	  tak,	  že	  se	  trouba	  

sama	  zahřeje	  na	  takovou	  teplotu,	  při	  které	  se	  všechny	  zbytky	  pokrmů	  a	  mastnoty	  doslova	  
přemění	  v	  popel.	  Tento	  proces	  se	  nazývá	  pyrolýza,	  ale	  naše	  otázka	  zní:	  jaký	  je	  název	  zmíněné	  
funkce	  trub	  Simens	  z	  řady	  IQ700?	  
a)	  activeClean	  
b)	  bacteriaQuit	  
c)	  perfectClean	  
d)	  ovenClean	  

	  
2)   Načasování	  je	  při	  přípravě	  pefektní	  večeře	  důležité.	  Spotřebiče	  Siemens	  ale	  myslí	  i	  na	  to.	  

Rozdělte	  si	  varnou	  desku	  na	  tři	  různé	  zóny	  –	  vzadu	  vařte	  například	  steak,	  vpředu	  si	  ohřejte	  
fazolky.	  Zóny	  navíc	  aktivujete	  jednoduše	  položením	  pánve	  či	  hrnce.	  Jak	  se	  nazývá	  tato	  funkce	  
varných	  desek	  Siemens?	  	  
a)	  cookingPlus	  
b)	  flexMotion	  
c)	  powerMove	  Plus	  
d)	  cookingMove	   	  

	  
3)   Nahlédněte	  do	  své	  chladničky	  přímo	  z	  obchodu.	  Zkontrolujte	  stav	  prádla	  v	  pračce	  a	  

předehřejte	  si	  troubu	  ještě	  před	  tím,	  než	  dorazíte	  domů.	  Nebo	  si	  připravte	  kávu	  jediným	  
slovem	  z	  pohodlí	  svého	  gauče.	  To	  vše	  a	  mnohem	  víc	  umožňují	  inteligentní	  spotřebiče	  Siemens	  
spolu	  s	  naší	  mobilní	  aplikací.	  Jaký	  je	  její	  název?	  	  



a)	  iSenosoric	  
b)	  onlineConnect	  
c)	  outdoorConnect	  
d)	  Home	  Connect	  
	  
na	  stránce	  :	  https://www.siemens-‐home.bsh-‐group.com/cz/inspirace/inovace/svetove-‐
kuchyne/soutez	  a	  zaregistrovat	  se	  uvedením	  jména,	  příjmení	  a	  emailové	  adresy.	  

4.   Ze	  Soutěže	  jsou	  vyloučeni	  zaměstnanci,	  rodinní	  příslušníci	  a	  osoby	  blízké	  Pořadateli	  soutěže	  a	  
agenturám,	  které	  se	  jakkoli	  podílí	  na	  realizaci	  této	  soutěže.	  Ze	  soutěže	  budou	  vyřazeny	  soutěžící	  
a	  všechny	  soutěžní	  příspěvky	  nesplňující	  podmínky	  těchto	  pravidel.	  	  

	  
Výherce	  
	  
1.   Po	  skončení	  soutěže,	  nejpozději	  do	  30.	  10.	  2018,	  vyhodnotí	  porota,	  určená	  Pořadatelem	  soutěže	  

spolu	  s	  Koordinátorem	  soutěže,	  zveřejněné	  soutěžní	  příspěvky	  a	  vybere	  1	  vítězný	  příspěvek.	  Vý-‐
běr	  vítězného	  proběhne	  náhodným	  losováním.	  

2.   Výherce	  soutěže	  získá	  cenu	  vyhlášenou	  Pořadatelem,	  plně	  automatický	  kávovar	  Siemens	  EQ.9	  
connect	  s900	  Plně	  automatický	  kávovar	  EQ.9	  connect	  s900	  TI909701HC.	  Barvu	  kávovaru	  si	  vý-‐
herce	  nemůže	  zvolit.	  	  

3.   Výhra	  bude	  výherci	  odeslána	  Koordinátorem	  prostřednictvím	  zásilkové	  služby,	  a	  to	  nejpozději	  do	  
30	  dnů	  od	  ukončení	  soutěže,	  nejpozději	  do	  30.	  11.	  2018.	  	  

4.   Výherce	  bude	  kontaktován	  Koordinátorem	  soutěže	  prostřednictvím	  emailu,	  aby	  zaslal,	  nejpozději	  
do	  7	  dnů,	  svou	  poštovní	  adresu	  a	  telefon,	  kam	  mu	  bude	  výhra	  Koordinátorem	  odeslána.	  V	  pří-‐
padě,	  že	  výherce	  nesdělí	  požadované	  informace	  v	  uvedené	  lhůtě,	  jeho	  nárok	  na	  výhru	  zaniká.	  

5.   Předáním	  výhry	  výherci	  jsou	  splněny	  veškeré	  závazky	  Pořadatele	  vůči	  výherci	  stanovené	  těmito	  
pravidly.	  	  

6.   Pořadatel	  nenese	  odpovědnost	  za	  jakákoli	  rizika	  spojená	  s	  realizací	  výhry,	  nepřebírá	  vůči	  výherci	  
žádné	  jiné	  závazky	  než	  stanovené	  těmito	  pravidly	  a	  výherce	  nemá	  nárok	  na	  jakákoli	  jiná	  plnění	  ze	  
strany	  Pořadatele	  než	  uvedená	  v	  těchto	  pravidlech.	  

7.   Účastník	  soutěže	  nese	  veškeré	  náklady,	  které	  mu	  vzniknou	  v	  souvislosti	  s	  účastí	  v	  soutěži	  
(zejména	  náklady	  na	  vlastní	  internetové	  připojení	  apod.).	  Účastník	  bere	  na	  vědomí,	  že	  není	  
možné	  požadovat	  nebo	  se	  domáhat	  uhrazení	  nákladů	  spojených	  s	  účastí	  v	  soutěži	  od	  Pořadatele.	  

8.   Srážková	  daň/	  daň	  z	  výhry	  bude	  uhrazena	  Pořadatelem	  prostřednictvím	  Koordinátora	  přísluš-‐
nému	  finančnímu	  úřadu	  
	  

Ochrana	  osobních	  údajů	  
	  
1.   Registrací	  do	  soutěže	  bere	  soutěžící	  na	  vědomí,	  že	  pro	  účely	  této	  soutěže	  je	  nutné	  zpracování	  

jeho	  osobních	  údajů.	  Bez	  zpracování	  osobních	  údajů	  dle	  těchto	  pravidel	  není	  možná	  účast	  v	  sou-‐
těži.	  	  

2.   Právním	  základem	  je	  souhlas,	  přičemž	  tento	  je	  nezbytný	  pro	  možnost	  účasti	  v	  soutěži;	  souhlas	  je	  
možno	  kdykoliv	  odvolat,	  avšak	  účast	  účastníka	  akce	  bude	  ukončena.	  Osobní	  údaje	  jsou	  uchová-‐
vány	  zabezpečeně	  v	  elektronické	  podobě,	  přičemž	  zpracování	  probíhá	  ručně.	  

3.   Správcem	  osobních	  údajů	  je	  Pořadatel	  soutěže.	  
4.   Pověřeným	  zpracovatelem	  je	  Koordinátor	  soutěže	  společnost	  Revolta	  s.r.o.	  
5.   Účelem	  zpracování	  je	  zajištění	  organizace,	  vedení	  a	  vyhodnocení	  soutěže	  a	  předání	  výhry.	  
6.   Osobní	  údaje	  účastníka	  soutěže	  budou	  zpracovávány	  po	  dobu	  trvání	  akce	  a	  90	  dní	  po	  jejím	  skon-‐

čení	  za	  účelem	  kontroly	  splnění	  podmínek	  soutěže	  a	  pro	  případ	  potřeby	  volby	  náhradního	  vý-‐
herce.	  	  



7.   Po	  uplynutí	  této	  doby	  budou	  osobní	  údaje	  uchovány	  pouze	  v	  nezbytném	  omezeném	  rozsahu	  z	  dů-‐
vodu	  případné	  kontroly	  soutěže	  ze	  strany	  orgánu	  dozoru	  a	  pro	  případ	  potřeby	  doložení,	  že	  pořa-‐
datel	  postupoval	  v	  souladu	  s	  právními	  předpisy	  a	  pravidly	  soutěže	  nejdéle	  po	  dobu	  pěti	   let	  od	  
skončení	  soutěže.	  

8.   Pro	  shora	  uvedený	  účel	  budou	  zpracovávány	  osobní	  údaje	  soutěžících	  v	  rozsahu:	  	  
Jméno	  a	  příjmení,	  případně	  přezdívka	  facebookového	  profilu,	  e-‐mailová	  adresa,	  adresa	  a	  telefonní	  
kontakt.	  
	  

Nařízení	  o	  ochraně	  osobních	  údajů	  (GDPR)	  
	  
1.   Účastník	  má	  zejména	  následující	  práva,	  a	  to	  právo	  na	  transparentnost	  zpracování,	  právo	  na	  infor-‐

mace	  a	  přístup	  k	  údajům,	  právo	  na	  opravu	  a	  výmaz	  údajů,	  právo	  na	  omezení	  zpracování	  údajů	  a	  
právo	  na	  přenositelnost	  údajů,	  dle	  uvedeného	  nařízení	  má	  subjekt	  rovněž	  právo	  vznést	  námitku	  
při	  zpracování	  pro	  účely	  přímého	  marketingu,	  včetně	  profilování.	  Účastník	  má	  právo	  nebýt	  před-‐
mětem	  rozhodnutí	  založeného	  na	  automatizovaném	  zpracování	  včetně	  profilování.	  Bližší	   infor-‐
mace	   o	   zpracování	   osobních	   údajů	   naleznete	   na	   stránce:	   https://www.siemens-‐home.bsh-‐
group.com/cz/pravni-‐zabezpeceni/ochrana-‐osobnich-‐udaju	  

	  
Práva	  a	  povinnosti	  Pořadatele	  
	  
1.   Pořadatel	  je	  kdykoli	  v	  průběhu	  soutěže	  oprávněn	  změnit	  pravidla	  i	  podmínky	  soutěže,	  výhry	  a	  

dobu	  trvání	  soutěže.	  Pořadatel	  si	  vyhrazuje	  právo	  kdykoli	  celou	  soutěž	  z	  vážných	  důvodů	  zrušit.	  
Veškeré	  výhry	  jsou	  právně	  nevymahatelné.	  Na	  výhry	  nevzniká	  účastí	  v	  soutěži	  právní	  nárok.	  

	  
9.   Účastí	  v	  soutěži	  projevuje	  každý	  účastník	  svůj	  souhlas	  s	  jejími	  pravidly.	  Účastník	  dále	  souhlasí,	  že	  

pořadatel	   je	   oprávněn,	   pokud	   se	   k	   tomu	   rozhodne,	   bezplatně	   uveřejňovat	   soutěžní	   příspěvek	  
včetně	  fotografií	  a	  případně	  i	  jména,	  podobizny	  a	  obrazové	  či	  zvukové	  záznamy	  výherců	  v	  médiích	  
(včetně	   internetu)	   a	   v	   propagačních	   materiálech	   pořadatele,	   včetně	   profilů	   pořadatele	   na	  
sociálních	  sítích.	  Souhlas	  dle	  tohoto	  odstavce	  je	  činěn	  po	  dobu	  5	  let	  od	  ukončení	  akce.	  
	  

	  
V	  Praze	  dne	  1.10.2018	  


