Pravidla slosování o věcné ceny značky KMR
Soutěž „Vyplňte dotazník a vyhrajte přístroj KMR!“
(dále jen „soutěž“)
Pořadatel a organizátor soutěže:
BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
IČO: 44795637
(dále jen „Pořadatel“).
Název soutěže:
„Vyplň dotazník a vyhraj“
Místo průběhu soutěže: Veletrh Wood-Tec konaný v - BVV Brno 31.10. – 3. 11. 2017
Trvání soutěže: Soutěž trvá od 31.10. – 3. 11. 2017
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky.
Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:
Dotazník bude k dispozici na veletrhu Střechy Praha na stánku pořadatele, Příchozí zákazníci mohou
dotazník vyplnit a odevzdat pořadateli přímo na stánku. Pokud se klient rozhodne ve vyplněném
dotazníku uvést také e-mailovou adresu a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, bude
zařazen do slosování o věcné ceny KMR. Pokud dotazník vyplní bez uvedení e-mailové adresy a
udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, bude dotazník po odevzdání pracovníkům
pořadatele pouze anonymně vyhodnocen bez účasti zákazníka v soutěži.
Dotazníky budou k dispozici po dobu konání veletrhu Wood-Tec nebo do vyčerpání zásob.
Výhry a vyhlášení vítězů
1x Plynová hřebíkovačka KMR 3890
1x Kombinovaný přístroj KMR 3489
1x Mechanická sponkovačka KMR HT-K
Soutěž bude ukončena 3. 11. 2016 v 15:00 hodin.
Všechny řádně vyplněné dotazníky se vloží no nádoby určené ke slosování. Výherce vylosují
zaměstnanci pořadatele. Nevylosované dotazníky nejsou zařazeny do losování v následujících
dnech, Na regulérní průběh soutěže bude za Pořadatele dohlížet: Pavel Suchánek, e-mail:
pavel.suchanek@cz.bea-group.com
Termín slosování bude každý den veletrhu Wood-Tec v 15:00 – 16:00 hodin.
Následně bude výherce kontaktován na uvedenou e-mailovou adresu, nebo telefon.
Výherci budou vyhlášeni na webových stránkách www.kmr-cs.cz prostřednictvím sdělení v sekci
„Aktuality“ nejpozději do 5 pracovních dní od data slosování.

Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou
účastí v soutěži.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli, jakožto správci i zpracovateli zároveň, souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů k účasti v soutěži, tj.
jména, příjmení, bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, obec), telefonického spojení a e-mailové adresy.
Pořadatel jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje
soutěžícího zejména v souvislosti s nabízením produktů a služeb BeA CS, spol.s r.o., informováním o
marketingových akcích BeA CS spol.s r.o., jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Soutěžící bere na vědomí, že právo na ochranu osobních údajů je mu zaručeno zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanoveními § 11, § 12
a § 21, tj. že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na
adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci apod. V případě pochybností o
dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce a zpracovatele jeho osobních údajů nebo i
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících na dobu od vyhlášení výsledků soutěže
až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od soutěžícího získávány na
základě soukromé zprávy, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí Pořadateli soutěže. Osobní
údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce a
zpracovatele. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Poskytnutí osobních údajů soutěžícím Pořadateli je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních
údajů daný Pořadateli může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu se
zpracováním osobních údajů během soutěže však soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži. Nárok na
účast v soutěži ztrácí i takový soutěžící, který neuvede své osobní údaje v rozsahu požadovaném
Pořadatelem soutěže.
Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího
trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy
k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn u dotazníku.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat na e-mailovou
adresu pavel.suchanek@cz.bea-group.com , a to do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Na
námitky podané později nebude brán zřetel.
Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do
soutěže zařazena. Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes shora uvedené stala výhercem, nemá
nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže dotazníky s odpověďmi, jejichž obsah by byl
v rozporu s dobrými mravy nebo s obecně závaznými právní předpisy.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel
dále neručí za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

