Pravidla soutěže
„Chytré hodinky Apple Watch® připraví kávu za vás“
Soutěž o Apple Watch Series 7 41mm
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Chytré hodinky Apple Watch® připraví kávu za
vás“ (dále jako „soutěž“), která probíhá na internetových stránkách https://www.siemenshome.bsh-group.com/cz/.
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČO: 25126954, se sídlem Praha 5,
Radlická 350/107c, PSČ 158 00, Česká republika (dále jen „pořadatel“).
Organizátorem soutěže je společnost Revolta, s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských
hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 101439 (dále jen „organizátor“).
2. Účast v soutěži a pravidla
2.1. Soutěže se mohou účastnit pouze spotřebitelé - všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na
území České republiky starší 18 let (dále jen „účastník“).
2.2. Soutěž probíhá od 18. 7. 2022 00:00:00 hod. do 31.8.2022 00:00:00 na území České republiky.
2.3. Podmínkou pro účast v soutěži je zakoupení volně stojícího plně automatického kávovaru
Siemens s funkcí Home Connect (dále jen „spotřebič“) v době konání soutěže a jeho registrace na
webu
www.akce-cashback.cz (dále jen „registrační web“) a následné vyplnění povinných
údajů:
 jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, a uvede model spotřebiče (modelové
označení spotřebiče je kombinací písmen a čísel uvedenených na obalu spotřebiče), název
prodejny, ve které zakoupil spotřebič.
Za účelem registrace účastník dále:
 udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel; a
 nahraje datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou účtenkou, která prokazuje řádné a
včasné provedení nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou
velikostí 2 MB); a
 celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi prostřednictvím
k tomu určeného tlačítka „odeslat“ (dále jen „registrace“); a
 Ponechá si svou účtenku dokládající nákup spotřebiče, kterou použije jako doklad pro
případné ověření nároku na uplatnění výhry
Pro účely soutěže lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou účtenku (nelze uznat ručně
vystavenou účtenku), prokazující provedení nákupu v době trvání soutěže a místě konání soutěže, a
to prokazatelně dříve než účastník obdrží informativní e-mail od organizátora soutěže.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a
budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Organizátor soutěže má právo
závěrečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky.
Spotřebitel se může výše popsaným způsobem zapojit do soutěže (resp. se stát účastníkem), a to na
základě koupě odpovídajícího počtu spotřebičů a splnění podmínek těchto pravidel. Pokud si účastník
zakoupil více spotřebičů v rámci jednoho nákupu (a tedy disponuje ve vztahu k víceru spotřebičům
jedinou účtenkou), nahrává do registračního formuláře pouze tuto jedinou účtenku, avšak tolikrát,
kolik tato účtenka dokumentuje koupí spotřebiče. V uvedeném případě je tedy nutné učinit
opakovaně registraci za použití shodných registračních údajů s výjimkou výrobního čísla spotřebiče.
Pokud účastník zakoupil více spotřebičů prostřednictvím několika samostatných nákupů (a tedy
disponuje vícero účtenkami dokumentujícími tyto nákupy), nahraje tyto účtenky vždy v rámci
samostatných registrací, do nichž je povinen vyplnit tytéž registrační údaje. Ve všech případech však
platí, že na registraci více než dvou spotřebičů týmž účastníkem nebude brán zřetel; organizátor si
současně vyhrazuje právo zcela vyřadit ze soutěže účastníka, který provede registraci více než dvou
spotřebičů, popř. registraci, která je jiným způsobem v rozporu s tímto čl. 2 pravidel soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci od
každého účastníka originál účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady za účelem ověření údajů
uvedených v registračním formuláři (např. občanský průkaz za účelem ověření věku účastníka), a dále
též předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do soutěže (tedy akčního výrobku, který
obsahuje výrobní číslo registrované účastníkem dle čl. 2. písm. b) těchto pravidel. Pokud účastník
nepředloží na výzvu organizátorovi akční účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další
vyžadované nezbytné doklady, či odpovídající akční výrobek, bude ze soutěže vyřazen a na dárek mu
nevzniká nárok
2.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, jakož i jim osoby blízké dle §
22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). V
případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim
blízká, bude z účasti v akci vyloučena dodatečně. Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící, kteří nesplňují
podmínky pravidel soutěže.
2.5. Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti soutěžící, kteří se zaregistrovali v době trvání soutěže.
2.6. Spotřebiče zařazené do soutěže:
TI9573X9RW
TI9573X7RW
TI9573X5RW
TI9553X1RW
TI9553X9RW
TQ707R03
TQ705R03
TQ703R07

TP707R06
TP705R01

3. Výherce
3.1. Výherci budou určeni losováním ze všech registrací učiněných dohromady na českém a
slovenském webu „Siemens domácí spotřebiče“ za dobu trvání soutěže. Losování proběhne do 7 dnů
po skončení soutěže. Ze všech účastníků registrovaných do soutěže v Česku, a v rámci obdobné
soutěže rovněž na Slovensku, budou vylosováni formou generátoru náhodných čísel 3 výherci,
jejichž účast splňuje pravidla
soutěže
a každý
z
nich
získá cenu
vyhlášenou pořadatelem - jedny chytré hodinky Apple Watch Series 7 41mm (dále jen „výhra“).

3.2. Výhra bude výhercům odeslána nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže.
3.3. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím emailu uvedeného ve své registraci a budou
vyzváni, aby nejpozději do 7 dnů potvrdili prostřednictvím stejného emailu k svou doručovací adresu
pro účely odeslání výhry. V případě, že výherci nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě,
pořadatel nebude moci výhry odeslat a jejich nárok na výhru zaniká.
3.4. Předáním výhry jsou splněny veškeré závazky pořadatele vůči výhercům stanovené těmito
pravidly.
3.5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči
výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
3.6. 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.
4. Ochrana osobních údajů
4.1. Odesláním příspěvku do soutěže bere účastník na vědomí, že je nutné zpracování jeho osobních
údajů pro účely této soutěže. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v
soutěži.
4.2. Právním základem je účastníkův souhlas, udělený odesláním příspěvku do soutěže, přičemž ten
je nezbytný pro možnost účasti v soutěži. Souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka v
soutěži bude po odvolání ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečené v elektronické
podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.
4.3. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor
soutěže.
4.4. Účelem zpracování je zajištění organizace, vedení a vyhodnocení soutěže a předání výhry.
4.5. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 90 dní po jejím
skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže a pro případ potřeby volby náhradního
výherce.

4.6. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z
důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že
pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly soutěže nejdéle po dobu pěti let od
skončení soutěže.
4.7. Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu:
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa a telefonní kontakt.
4.8. Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Účastník má zejména následující práva, a to právo na transparentnost zpracování, právo na
informace 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 předmětem
rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování. Bližší informace o
zpracování osobních údajů a výše zde uvedených právech subjektu údajů naleznete na stránce:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/pravni-zabezpeceni

5. Práva a povinnosti Pořadatele
5.1. Pořadatel je kdykoliv v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a
dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv celou soutěž z vážných důvodů zrušit.
Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.
5.2. Pro ověření postupu v souladu s pravidly soutěže si pořadatel vyhrazuje právo požádat účastníka
soutěže o zaslání kupního dokladu o nákupu produktu, na který účastník napsal recenzi.
5.3. 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 na intranetových
nebo internetových stránkách Pořadatele a jeho sociálních sítích, a dále v tištěné nebo online inzerci
v souvislosti s touto soutěží. K případnému dalšímu zpracování údajů si Pořadatel vyžádá souhlas
účastníka soutěže. Souhlas dle tohoto odstavce je možné kdykoliv odvolat.

Apple Watch je ochranná známka společnosti Apple Inc.

V Praze dne 18. 7. 2022

