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Pravidla soutěže 
Soutěž PowderRain - 25 let firmy Hansgrohe CS s.r.o. na trhu 

 

• Soutěže o ceny pořadatele Hansgrohe CS s.r.o., IČ: 636 779 20, se sídlem Dornych 54/47, 
Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 31683 u Krajského soudu 
v Brně (dále jen „Pořadatel“) na jeho internetových stránkách www.hansgrohe.cz/soutez se 
může zúčastnit každý návštěvník těchto webových stránek (dále jen „účastník soutěže“). 

• Soutěž bude probíhat v období 15. 8. 2020 – 15. 11. 2020, kdy bude na výše uvedených 
webových stránkách Pořadatele zveřejněna soutěžní otázka. Odpovědi mohou účastníci 
soutěže zasílat na e-mailovou adresu: info@hansgrohe.cz.  

• Do slosování o ceny jsou zařazovány všechny správné odpovědi, které budou doručeny 
na výše uvedenou e-mailovou adresu od 15. 8. 2020 do 15. 11. 2020 23:59 hod. 

• Ze správných odpovědí bude losováno celkem 25 výherců v každém kole losování. Losování 
bude probíhat v celkem třech kolech. 

− 1. kolo losování 15. 9. 2020 - 25 výher (1x podepsaný mistrovský cyklistický dres od P. 
Sagana, 2x sprcha Raindance Select edice P. Sagan, 3x podepsaná kniha Sagan: My 
World, 3x Original dres BOH, 3x cykl. vesta BOH, 3x cyklistický dres BOH Tour de 
France, 3x kšiltovka BORA-hansgrohe, 7x kniha o teamu BORA-hansgrohe); 

− 2. kolo losování 15. 10. 2020 - 25 výher (1x podepsaný mistrovský cyklistický dres od P. 
Sagana, 2x sprcha Raindance Select edice P. Sagan, 3x podepsaná kniha Sagan: My 
World, 3x Original dres BOH, 3x cykl. vesta BOH, 3x cyklistický dres BOH Tour de 
France, 3x kšiltovka BORA-hansgrohe, 7x kniha o teamu BORA-hansgrohe); 

− 3. kolo losování 16. 11. 2020 - 25 výher (1x podepsaný mistrovský cyklistický dres od P. 
Sagana, 2x sprcha Raindance Select edice P. Sagan, 3x podepsaná kniha Sagan: My 
World, 3x Original dres BOH, 3x cykl. vesta BOH, 3x cyklistický dres BOH Tour de 
France, 3x kšiltovka BORA-hansgrohe, 7x kniha o teamu BORA-hansgrohe). 

• Pořadatel následně kontaktuje výherce s oznámením o výhře a žádostí o doplnění adresy pro 
doručení výhry zaslanými na e-mailovou adresu, z které byla odpověď do soutěže odeslána. 

• Výhry zasíláme poštou. Výhry rozesíláme pouze na území České republiky a 
Slovenské republiky.  

• Výměna věcných výher za peněžitou úhradu není možná. 

• Účastnit se soutěže nelze opakovaně, tj. není dovoleno odesílat odpovědi stejnou osobou 
z jiné e-mailové adresy nebo vícero e-mailových adres. 
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• Není dovoleno odesílat odpovědi jménem jiných osob. 

• Bude-li vylosován opakovaně stejný výherce, bude losováno znovu. 

• V případě, že výherce nedoplní ani na žádost adresu pro doručení výzvy ani do 30 dnů od 
oznámení o výhře, nárok na výhru zaniká, a Pořadatel s ní naložení dle svého uvážení. 

• V případě, že se zaslaná výhra vrátí do sídla Pořadatele jako nevyzvednutá a výherce se o ni 
do 30 dnů znovu nepřihlásí, nárok na výhru zaniká, a Pořadatel s ní naloží dle svého uvážení. 

• V případě, že výherce výhru výslovně odmítne (zasláním e-mailu/telefonicky/dopisem), 
Pořadatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení.  

• Výhra v soutěži je osvobozena od daně z příjmu v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Účastí v soutěži se každý účastník soutěže zavazuje dodržovat tato Pravidla soutěže.  

• Účastí v soutěži účastník uděluje Pořadateli (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení 
GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou 
adresu a doručovací adresu pro doručení případné výhry. Správce je oprávněn je 
zpracovávat pouze za účelem kontaktování výherce a odeslání výhry na jím určenou 
adresu. Pořadatel je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat nejdéle 3 roky po 
skončení soutěže výhradně za výše uvedeným účelem. Následně je povinen s nimi 
naložit v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
Nařízením GDPR. Po ukončení soutěže, souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-
mailu na adresu info@hansgrohe.cz. nebo dopisu na adresu sídla Správce. 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
− orgány veřejné moci, soudy 
− případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které 

Správce využívá. 
Podle Nařízení GDPR máte tato práva: 
− Právo na přístup k osobním údajům – máte právo od Správce získat informace o 

tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a 
jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby Správce bez 
zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás 
týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit. 
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− Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost 
Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny 
určité podmínky a požádáte-li o to. 

− Máte právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování Vašich 
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech 
Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku. 

− Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste 
Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně 
předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci 
předali mezi sebou. 

− Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých na 
základě účasti v této soutěži (jméno, příjmení, e-mailová adresa) se neuplatní, 
jelikož osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona, nikoli na základě 
souhlasu se zpracováním. 

V případě, že bude účastník soutěže jakkoli nespokojen se zpracováním svých 
osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit 
na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o Vašich právech je k dispozici 
na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. 

• V případě, že dojde mezi Pořadatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této 
soutěže, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na 
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: 
adr.coi.cz. 
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