
Pravidla spotřebitelské soutěže – „COOP Flying Bulls“

I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem spotřebitelské soutěže s názvem „COOP Flying Bulls" (dále jen Soutěž) je REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za

Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika (dále jen Organizátor).

Kontakt na Organizátora je: fyingbulls@reply-to.eu, tel.: +420 775 040 155.

II. MECHANIKA A VYHODNOCENÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

a) Kupte energetikk  nápoj  Red Bull  v obihodeih  skupiny  COOP Centrum družstvo  a  COOP Morava s.r.o.  (seznam

prodejen je uveden na stránkáih Soutěže).         
b) Usihovejte pokladní doklad.

i) Běžte na stránky poletm.hrajme.eu.

d) Zaregistrujte se do Soutěže vyplněním registračního formuláře.

e) Soutěže je možné se účastnit víikrát, pokaždé s novou účtenkou.

f) Každk Soutěžíií, kterk správně vyplní registrační formulář bude zařazen do losování o ieny.

III. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 09.05. 2018, 00:01 do 03.07.2018, 23:55 na území České republiky.

IV. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato Soutěž je určena všem fyziikkm osobám starším osmnáit let s místem trvalého bydliště na území České republiky, kteří se

v  době  konání  Soutěže  zaregistrují  na  stránkáih  Soutěže  a  budou postupovat  v souladu  s Pravidly  této  Soutěže  (dále  jen

Soutěžíií).

Do Soutěže budou zařazeni t Soutěžíií, kteří úplně splní podmínky stanovené v  Pravidleih Soutěže. Organizátor Soutěže má

právo vksledného posouzení splnění stanovenkih podmínek soutěže jednotlivkmi Soutěžíiími. 

Soutěžíií  nesplňujíií  podmínky účast v Soutěži nebo jednajíií  v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeni. Pokud se

ukáže, že tento Soutěžíií se i přes uvedené stal Vkheriem, např. v důsledku nepravdivkih informaií, které poskytl, nemá nárok

na vkhru a bude vylosován novk Vkherie..

V. SOUTĚŽNÍ CENY 

Vkhru v Soutěži (dále jen Vkhra) představuje:

3x Akrobatikk let s Flying Bulls

 Let pro jednu osobu.

 Termín letu se předpokládá v průběhu roku 2018. Vkherie bude o termínu informován 14 dní před letem.

 Let se uskuteční na letšt v Jaroměři.

 Na místě bude připraveno malé občerstvení.

 Dopravu na místo konání si Vkherie hradí z vlastníih nákladů.

10x Flying Bulls oblečení:

Balíček obsahuje:

 Mikina unisex

 Pánské tričko

 Dámské tričko

Vyobrazené vkhry jsou ilustratvní a dodané vkhry se mohou mírně lišit typem kolekie.

100x Flying Bulls vybavení:

Balíček obsahuje:

 Kšiltovka

 Klíčenka

 Šňůrka na krk

VI. VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Vkherie  Soutěže  bude  do  5  praiovníih  dnů  od  ukončení  Soutěže  vyrozuměn  písemně na  email  uvedenk  v přihlašovaiím

formuláři na stránkáih Soutěže.

Společně s informaií o vkhře v Soutěži bude email obsahovat i informaie tkkajíií se distribuie vkher. 



Pokud uvede Vkherie neplatnk email nebo nebude na oznámení o vkhře reagovat do 5 praiovníih dnů, ztráií právo na vkhru a

bude vylosován novk Vkherie.

Vkherie může vkhru věnovat  osobě starší  18  let  za  podmínky,  že  dotyčná osoba pošle  do 5 dnů od oznámení  vkhry své

kontaktní údaje v souladu s registračním formulářem a potvrdí přijet vkhry a Pravidla soutěže na email fyingbulls@reply-to.eu. 

Na vkhru v Soutěži nemá Soutěžíií právní nárok. 

Případnou srážkovou daň z vkher uhradí Organizátor nad rámei Vkhry.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže včetně doby její platnost či Soutěž ukončit nebo bez náhrady

zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o Vkhře v případě změny e-mailového účtu, kterk byl uveden v registraii nebo

v případě, že email o vkhře nemohl bkt doručen na základě skutečnost způsobenkih na straně vkherie nebo třetmi stranami.

Soutěžíií dává svou účast v Soutěži souhlas s Pravidly Soutěže stanovené Organizátorem a zavazuje se je plně respektovat a

dodržovat. V případě, že Soutěžíií bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si Organizátor právo vyřadit takového

Soutěžíiího ze Soutěže bez náhrady.

Do Soutěže nemůžou bkt zapojeni zaměstnanii Organizátora Soutěže a jejiih rodinní příslušníii ani osoby příbuzné ve smyslu §

771 a násl. Občanského zákoníku.

VIII. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpraiování osobníih údajů Organizátorem Soutěže se řídí platnkm právním řádem České republiky (zejména zákonem 101/2000

Sb.  Směrniií  Evropského  parlamentu  a Rady  2002/58/ES  a zákonem  č.  480/2004  Sb.,  o některkih  službáih  informační

společnost) a následně po nabyt účinnost dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. 

Správiem  osobníih  údajů  je  REPLY-TO s.r.o.  se  sídlem  Za  Humny  170,  250  82  Horoušánky,  IČO  27620034,  zapsaná

v obihodním rejstříku pod sp.  zn. C 119400 vedenou u Městského soudu v Praze.  (dále jen „Správie“) v rámii  své činnost

zpraiovává osobní údaje svkih klientů, zákazníků a účastníků spotřebitelskkih soutěží. Tyto zásady zpraiování osobníih údajů

(dále pouze „Zásady“) mají za účel informovat Soutěžíií, jakož i jakékoli další subjekty údajů o okolnosteih zpraiování jejiih

osobníih údajů a o práveih, která v rámii těihto zpraiování mají.

1. Účely zpraiování osobníih údajů

Správie provádí zpraiování osobníih údajů pouze za následujíiími účely:

1. uzavření a plnění smluv, resp. za účelem poskytnut služeb

2. organizaie  spotřebitelskkih  soutěží,  jejiih  vyhodnoiení  a  doručení  vkher  jednotlivkm  vkheriům  spotřebitelské

soutěže

3. zasílání obihodníih sdělení na základě oprávněného zájmu Správie, kterkm je přímk marketng, 

4. zasílání obihodníih sdělení a za účely marketngovkmi a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil Soutěžíií svůj

souhlas se zpraiováním osobníih údajů.

2. Rozsah zpraiovávankih osobníih údajů

Rozsah osobníih údajů, které Správie zpraiovává, se liší s ohledem na účel, za jakkm zpraiování provádí.

1. Za účelem uzavření a plnění smlouvy (resp. poskytnut služeb) zpraiovává Správie následujíií osobní údaje: e-mailová

adresa, jméno a příjmení, dodaií adresa, telefon.

2. Za  účelem  organizaie  Soutěže,  jejího  vyhodnoiení  a  doručení  Vkher  jednotlivkm  Vkheriům  Soutěže  zpraiovává

Správie následujíií osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, dodaií adresa, telefon, konfekční velikost.

3. Správie prohlašuje, že během zpraiování nejsou činěny žádné úkony souvisejíií s automatzovankm rozhodováním,

jehož obsahem je zásah do práv, či oprávněnkih zájmů Soutěžíiíih. 

3. Dobrovolnost poskytnut osobníih údajů

Soutěžíií poskytuje Správii své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnut osobníih údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správie

poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalost požadovankih informaií o Soutěžíiím, včetně údajů

osobníih ve smyslu platného právního řádu České republiky.

4. Doba zpraiování osobníih údajů

Pro  účel  uzavření  a plnění  smlouvy  zpraiovává  Správie  osobní  údaje  po  dobu  nezbytnou  pro  uzavření  a  plnění  smlouvy,

především pak po dobu poskytnut služby včetně běhu záruční lhůty a následné arihivaie na základě zákonné povinnost.

Pro účel organizaie Soutěže, jejího vyhodnoiení a doručení Vkher jednotlivkm Vkheriům Soutěže zpraiovává Správie osobní

údaje po dobu přiměřenou tomuto účelu, nejdéle však po dobu 3 let.



Pro účel zasílání obihodníih sdělení a pro účely marketngové a reklamní zpraiovává Správie osobní údaje po dobu nezbytně

dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 5 let.

5. Příjemii osobníih údajů

Osobní údaje, které získal Správie od Soutěžíiího v souvislost s účast v Soutěži sdílí se společnostmi spolupraiujíiími v rámii

této  Soutěže,  přičemž  každá  z  těihto  společnost vystupuje  v  roli  samostatného  správie.   Seznam  všeih  těihto  příjemiů

/samostatnkih správiů/ je k dispoziii zde. 

6. Způsob zpraiování osobníih údajů

Správii  a případně  jeho  zpraiovatelé  osobní  údaje  zpraiovávají  manuálně  (v  tštěné  i  v elektroniiké  formě)  a elektroniiky

automatzovankmi prostředky.

7. Stávajíií  Práva  Soutěžíiíih  /v  rozšířené  podobě  po  nabyt účinnost Nařízení  evropského  parlamentu  a  rady  (EU)

2016/679 uvedeno níže/

Soutěžíií má následujíií práva:

 Právo na přístup k osobním údajům

Požádá-li Soutěžíií o informaii o zpraiování svkih osobníih údajů, je mu kterkkoli samostatnk správie povinen předat

informaii  o účelu  zpraiování  osobníih  údajů,  osobníih  údajíih,  případně  kategoriíih  osobníih  údajů,  které  jsou

předmětem zpraiování, a to včetně veškerkih informaií o jejiih zdroji a povaze automatzovaného zpraiování.

 Právo žádat vysvětlení a opravu

Každk Soutěžíií,  jenž  zjist či  se  domnívá,  že  kterkkoli  samostatnk  správie nebo některk  jeho zpraiovatel  provádí

zpraiování jeho osobníih údajů, které je v rozporu s oihranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpraiování, má právo žádat tohoto

správie či  zpraiovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby tento správie či  zpraiovatel odstranil tento vzniklk stav.

Především se může jednat o blokování, případně provedení opravy, doplnění nebo likvidaii jeho osobníih údajů.

Přihlášením do Soutěže vyjadřuje účastník Soutěže souhlas, aby Správie zpraiovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném

v registraii,  a  to  rozsahu  nutném k uspořádání  a  kontrole  této  Soutěže.  Poskytnut osobníih  údajů  je  pro  účast  v  Soutěži

nezbytné. Vyplněním a odesláním soutěžního formuláře Soutěžíií souhlasí se zpraiováním, shromažďováním a uihováváním

veškerkih  poskytnutkih  osobníih  údajů  uvedenkih  na  tomto  formuláři  pro  účel  organizaie  spotřebitelské  soutěže,  jejího

vyhodnoiení a doručení vkher jednotlivkm vkheriům spotřebitelské soutěže, jakož i s užitm poskytnutého jména a příjmení na

webovkih stránkáih jednotlivkih samostatnkih správiů této Soutěže v případě vkhry v Soutěži.

Jestliže je zpraiování osobníih údajů založeno na souhlasu Soutěžíiíih, má Soutěžíií  kdykoliv možnost svůj souhlas s tmto

zpraiováním odvolat,  a to zasláním elektroniiké zprávy na adresu  fyingbulls@reply-to.eu,  prostředniitvím odkazu, kterk je

uveden v každém zaslaném obihodním sdělení nebo posláním písemného odvolání souhlasu na adresu společnost REPLY-TO

s.r.o.  se  sídlem Za Humny 170,  250 82 Horoušánky,  přičemž je  na Soutěžíiím,  aby si  zvolil  pro  něj  nejpřijatelnější  formu

odvolání). 

Pro účely dostatečné identikaie v případě odvolání souhlasu je nezbytné uvést v rámii tohoto odvolání e-mailovou adresu,

telefonní číslo použité při udělení souhlasu v registračním formuláři a název Soutěže.

V případě odvolání souhlasu není dotčeno zpraiování osobníih údajů, které provádí Správie na základě jiného právního ttulu,

především za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpraiování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

8. Práva Soutěžíiíih od 25. května 2018 / v rozšířené podobě po nabyt účinnost Nařízení evropského parlamentu a rady

(EU) 2016/679 /

Počínaje 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obeiné nařízení o oihraně

osobníih údajů /GDPR/. Podle tohoto Nařízení má Soutěžíií dále následujíií práva:

 Rozšířené právo na přístup k osobním údajům

Soutěžíií  má právo získat od Správie potvrzení,  zda osobní údaje, které se ho tkkají,  jsou či nejsou zpraiovávány,

a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům v následujíiím rozsahu informaie:

a) Jaké jsou účely zpraiování

b) Jaké jsou kategorie těihto osobníih údajů

i) Přehled příjemiů či kategorií příjemiů, kterkm jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a to zejména

příjemii ve třetih zemíih nebo v mezinárodníih organizaiíih



d) Jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji to možné určit, kritéria použitá

ke stanovení retenční doby

e) Jaká jsou jeho práva. Především se jedná o právo požadovat od Správie opravu nebo vkmaz osobníih údajů

tkkajíiíih se subjektu údajů či omezení jejiih zpraiování, a nebo vznést námitku prot tomuto zpraiování

f) právo podat stžnost u dozorového úřadu

g) Veškeré informaie o zdroji osobníih údajů, pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů.

Soutěžíií má dále právo žádat od Správie kopii zpraiovávankih osobníih údajů, nebudou-li tm nepříznivě dotčena

práva a svobody jinkih subjektů údajů. Za opakované časté požadavky subjektu údajů může Správie účtovat přiměřenk

poplatek  ve  vkši  ospravedlnitelnkih  administratvníih  nákladů  na  jejiih  pořízení.  Jestliže  Soutěžíií  podává  žádost

v elektroniiké formě, budou mu informaie poskytnuty také v elektroniiké formě ve strojově čitelném formátu, pokud

Soutěžíií nepožádá o jink způsob doručení.

 Právo na opravu

Soutěžíií má právo na to, aby Správie bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho dotkkají.

S přihlédnutm k účelům zpraiování má Soutěžíií také právo na doplnění neúplnkih osobníih údajů.

 Právo na vkmaz (právo „bkt zapomenut“)

Soutěžíií má právo na to, aby Správie bez zbytečného odkladu vymazal veškeré jeho osobní údaje, které se ho tkkají,

a Správie má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z následujíiíih důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpraiovány

b) Soutěžíií  odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpraiovávány, a neexistuje žádnk další  právní

důvod pro zpraiování

i) Soutěžíií vznese námitky prot zpraiování osobníih údajů pro účely přímého marketngu

d) osobní údaje jsou zpraiovávány protprávně

e) osobní údaje musí bkt vymazány ke splnění právní povinnost stanovené v právu EU nebo ČR

f) osobní  údaje byly původně shromážděny v souvislost s  nabídkou služeb informační  společnost na základě

souhlasu, kterk udělilo dítě.

 Právo na omezení zpraiování

Soutěžíií má právo, aby Správie omezil zpraiování, v kterémkoli z následujíiíih případů:

a) Soutěžíií rozporuje přesnost a aktuálnost jeho osobníih údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby Správie

mohl přesnost osobníih údajů ověřit

b) zpraiování je protprávní a Soutěžíií odmítá vkmaz osobníih údajů a žádá místo toho o omezení jejiih použit

i) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpraiování Správie, ale Soutěžíií je požaduje pro určení, vkkon

nebo obhajobu právníih nároků.

 Právo na přenositelnost osobníih údajů

Soutěžíií má právo získat osobní údaje, které se ho tkkají  ve strukturovaném, běžně používaném  strojově čitelném

formátu,  a právo  předat  tyto  údaje  jinému Správii,  aniž  by  tomu Správie  bránil,  a to  v případě,  že  zpraiování  je

založeno  na  souhlasu  se  zpraiováním  osobníih  údajů,  nebo  jde  o zpraiování  osobníih  údajů  pro  účely  uzavření

a plnění smlouvy se Soutěžíiím a současně se zpraiování provádí automatzovankmi prostředky.

Právem na přenositelnost osobníih údajů nesmí bkt nepříznivě dotčena práva a svobody jinkih osob

 Právo vznést námitku

Pokud jsou osobní údaje zpraiovávány pro účely přímého marketngu, má Soutěžíií právo vznést kdykoli námitku prot

zpraiování  osobníih  údajů,  jež  se  ho  tkkají,  pro  tento  účel,  iož  zahrnuje  i proilování  (tj.  jakákoli  forma

automatzovaného  zpraiování  osobníih  údajů  spočívajíií  v jejiih  použit k  hodnoiení  některkih  osobníih  aspektů

vztahujíiíih se k subjektu údajů), pokud se tkká tohoto přímého marketngu

Pokud Soutěžíií vznese námitku prot zpraiování pro účely přímého marketngu, nebudou již osobní údaje pro tyto

účely dále zpraiovávány.

 Právo nebkt předmětem automatzovaného rozhodování

Soutěžíií  má právo nebkt  předmětem žádného rozhodnut založeného vkhradně na automatzovaném zpraiování,

včetně  proilování  (tedy  jakékoliv  formě  automatzovaného  zpraiování  osobníih  údajů  spočívajíií  v jejiih  použit

k hodnoiení některkih osobníih aspektů vztahujíiíih se k subjektu údajů), které může mít pro Soutěžíií právní účinky,

nebo se ho dotkká obdobně vkznamnkm způsobem. Toto právo se neaplikuje, jestliže je automatzované rozhodnut

nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správiem, nebo je založeno na vkslovném souhlasu

subjektu údajů. V takovém případě má však Soutěžíií právo na lidskk zásah do automatzovaného rozhodnut ze strany

Správie, právo vyjádřit svůj názor a právo toto automatzované rozhodnut napadnout.



 Uplatnění práva

Soutěžíií  může  kdykoli  uplatnit  svá  práva  zasláním  elektroniiké  zprávy  na  adresu  fyingbulls@reply-to.eu,

prostředniitvím odkazu, kterk je uveden v každém zaslaném obihodním sdělení nebo posláním písemného odvolání

souhlasu na adresu společnost REPLY-TO s.r.o. se sídlem Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, přičemž je na Soutěžíiím,

aby si zvolil pro něj nejpřijatelnější formu odvolání). 

Pro účely dostatečné identikaie v případě odvolání souhlasu je nezbytné uvést v rámii tohoto odvolání e-mailovou

adresu,  telefonní  číslo  použité  při  udělení  souhlasu  v registračním formuláři  a  název  Soutěže.  V případě  odvolání

souhlasu není dotčeno zpraiování osobníih údajů, které provádí Správie na základě jiného právního ttulu, především

za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpraiování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

 Právo podat stžnost u dozorového úřadu

Soutěžíií má právo podat stžnost prot zpraiování svkih osobníih údajů Správiem u dozorového úřadu, kterkm je pro

Českou republiku 

Úřad pro oihranu osobníih údajů

Pplk. Soihora 27

170 00 Praha 7

9. Kontaktní údaje Správie

Reply-to s.r.o.

Adresa: Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika

Email: fyingbulls@reply-to.eu

Telefon: +420 775 040 155

IX. PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

 Úplná pravidla Soutěže jsou po ielou dobu její platnost uvedena na stránkáih soutěže na adrese poletm.hrajme.eu.

 Tato Soutěž a právní vztahy z těihto pravidel vyplkvajíií se řídí právem České republiky.

 Vyplněním  registračního  formuláře  akieptuje  každk  Soutěžíií  tato  pravidla  a  instrukie,  které  jsou  uvedeny  na

soutěžníih dokumenteih.

V Praze dne 1. března 2018


