VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE #COSIPREJU („Pravidla soutěže“)
Článek 1: POŘADATEL SOUTĚŽE
1.1 Obchodní společnost ZOOT a.s., IČ: 28206592, DIČ CZ28206592, sídlem Zubatého 295/5,
Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 13119, (dále jen „Pořadatel“) organizuje na území České republiky v termínu od 3.
12. 2015 do 20. 12. 2015 včetně (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž s názvem
„#STASTNEAMEKKE“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou
k dispozici na internetové stránce Provozovatele www.zoot.cz
1.2 Facebook Inc. není pořadatelem Soutěže a není se Soutěží nijak spojen.
Článek 2: CO JE TO #STASTNEAMEKKE
#STASTNEAMEKKE (dále jen „Soutěž“) je online Soutěž, ve které každý, kdo splní Všeobecné
podmínky soutěže, může sdílet své vánoční přání na webové stránce http://
stastneamekke.zoot.cz, které si vybere ze zboží na webové stránce Pořadatele, a může se stát
jeho výhercem.
Článek 3: PODMÍNKY ÚČASTI
3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila 15 roku věku s bydlištěm a
doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“.)
3.2 Účast v Soutěži není podmíněna nákupem produktu nebo služby nabízené Pořadatelem.
3.3 Ze Soutěže bude vyloučen, případně mu nebude poskytnuta výhra, Soutěžící, který:
a) nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Všeobecných podmínkách Soutěže; b) bude jednat
v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo v rozporu s veřejným pořádkem a/nebo se
dopustí podvodného jednání v souvislosti se
Soutěží;
c) je zaměstnancem Pořadatele, příp. jakákoli další osoba, která se podílela na
vývoji nebo organizaci této Soutěže, jakož i jemu osoby blízké (za osobu blízkou jsou považovány
osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění);
3.4 V případě vyloučení Soutěžícího ze Soutěže nemá tento právo na náhradu nákladů či škody,
která by mohla vzniknout.
Článek 4: PRAVIDLA SOUTĚŽE
4.1 Soutěže se Soutěžící uvedený v Článku 3 může zúčastnit, pokud v průběhu Doby konání
soutěže odešle své přání (dále také jako „vyslovené přání“) přes #stastneamekke formulář, kde je
povinen vyplnit, jaký kousek ze zoot.cz zažít by mu udělal největší radost a proč a svou e-mailovou
adresu, která poslouží jako kontaktní v případě výhry. Tento formulář najde Soutěžící u každého
detailu produktu na webových stránkách Pořadatele po kliknutí na černý button „splnit přání“.
4.2 Vyslovené přání je platné pouze v den, kdy bylo odeslané prostřednictvím #stastneamekke
formuláře. Soutěžící se mohou účastnit opakovaně, avšak každý den (po Dobu konání Soutěže)
pouze jednou.
4.3 Soutěž trvá od 3. 12. 2015 do 20. 12. 2015 v 18 soutěžních kolech, kdy každé kolo trvá jeden
den vždy od 0:00 do 23:59.
4.4 Vyslovená přání Soutěžících budou publikována a budou viditelná na webové stránce Soutěže
http://stastneamekke.zoot.cz. Na téže stránce budou zobrazená i přání splněná (vždy o den
později, než ve kterém přání soutěžila). Všechna vyslovená přání mohou být dále publikována
online na webových stránkách Pořadatele, na různých veřejných sociálně mediálních platformách
Pořadatele a použita pro marketingové účely Pořadatele.
4.5 Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel si v průběhu trvání Soutěže vyhrazuje právo dle svého
uvážení rozhodnout o smazání soutěžního přání, v případě, že bude dle jeho posouzení v rozporu
s pravidly Soutěže či dobrými mravy. V takovém případě končí účast Soutěžícího v Soutěži s tímto
(vyřazeným) přáním.
Článek 5: ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHRY
5.1 Výhru získá Soutěžící, jehož přání vybrané ze zboží na webové stránce Pořadatele, bylo v
daný den Soutěže odesláno, posouzeno svým obsahem jako nejoriginálnější a nebudou zde dány

podmínky pro vyloučení ze Soutěže. O výběru rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců
Pořadatele. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti ní odvolat. Rozhodnutí o určení
konkrétních osob, které budou v porotě, je výlučnou záležitostí Pořadatele.
5.2 Výherce bude Pořadatelem kontaktován na e-mail, který uvede při odesílání přání, a to
nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho zobrazení mezi výherci (splněnými přáními) na webové
stránce http://stastneamekke.zoot.cz. V případě, že výherce neodpoví Pořadateli na e-mailovou
zprávu, kterou bude informován o výhře v Soutěži do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto emailu, jeho účast v soutěži zaniká a ztrácí nárok na výhru (na všechny její části).
5. 3 Výhra bude soutěžícímu odeslána formou promo kódu, díky kterému si vyhrané zboží bude
moci ze zoot.cz sám objednat, a to na adresu, kterou uvede do #stastneamekke formuláře jako
svůj e-mailový kontakt.
5.3 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené ceny jinými hodnotnými a obdobnými
cenami, bez možnosti reklamace. Výhru není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném
plnění.
Článek 6: DATA A JEJICH OCHRANA
6.1 Účastí ve výše uvedené Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s pravidly a
podmínkami Soutěže a zavazuje se tato pravidla a podmínky bezvýhradně dodržovat.
6.2 Účastník tímto souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“) se zpracováním svých
osobních údajů Pořadatelem, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa za
účelem určení, identifikace a oslovení výherců Soutěže a za účelem jejího správného průběhu.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.
6.3 Souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem
doručení Pořadateli, a to zasláním e-mailu na info@zoot.cz nebo písemně na adresu Pořadatele.
Odvolání souhlasu má za následek vyloučení Soutěžitele z další účasti v Soutěži včetně nároku na
předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím.
6.4 Soutěžící má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům, a
dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
doplnění či likvidaci.
6.5 Soutěžící dává Pořadateli ve výše uvedeném smyslu souhlas s následným zpracováním
osobních údajů prostřednictvím pověřeného zpracovatele pro marketingové účely Pořadatele, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na výše uvedené adresy
Pořadatele.
6.6 Soutěžící výslovně souhlasí odesláním vysloveného přání s tím, že Pořadatel je oprávněn
umístit vyslovené přání na webové stránky Pořadatele, použít jej k propagaci Pořadatele a užít v
souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
bezplatně jméno, příjmení, adresu výherce Soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb s tím,
že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové
záznamy výherce Soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.
Článek 7: ZMĚNA SOUTĚŽE VYHRAZENA
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž nebo Dobu jejího konání zkrátit, prodloužit,
odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit podmínky Soutěže, vyhlásit jinou
soutěž a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě po
celou dobu jejího trvání. Změna pravidel je účinná ode dne jejich zveřejnění způsobem, který určí
Pořadatel.
Článek 8: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
8.1 Kopírování nebo zobrazování soutěže nebo její části je zakázáno.
8.2 Značky uvedené v souvislosti s touto soutěží jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Článek 9: REKLAMACE
9.1 Jakákoli stížnost ohledně nesouladu průběhu soutěže s jejími pravidly musí být zasláno
Pořadateli na adresu uvedenou v článku 2 nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po zveřejnění
vítěze pro jednotlivý den.
9.2 Stížnost bude přezkoumána Pořadatelem do 14 kalendářních dnů od obdržení. Odpověď bude
podána formou zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v stížnosti.
Článek 10: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a
jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play.
10.2 Ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, nelze výhru ze Soutěže vymáhat.
10.3 Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických
zpráv.
10.4 Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší
výhradně Pořadatel dle svého uvážení.
10.5 Tato Pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení Soutěže, tj. od
3.12. 2015.

