Pravidla a podmínky soutěže
“Vyhraj s KOFI”

Soutěž “Vyhraj s KOFI” je určena pro všechny stávající i budoucí zákazníky KOFI KOFI.
Startuje 1.11.2017 a bude pokračovat minimálně do konce roku 2017. Výhry obdrží každý
měsíc L zákazníci, kteří splní podmínky soutěže - viz níže.
Pravidla soutěže - jak hrát?
Kup si na jakémkoli KoﬁTrucku kávu (nebo jiný nápoj z nabídky)
Vezmi si účtenku (a schovej si ji)
Jdi na adresu www.koﬁkoﬁ.cz/cs/soutez (nebo si načG QR kód, který je na KoﬁTrucku a/nebo na účtence a vyplň požadované údaje
Zadej správně unikátní kód účtenky do označeného pole
Potvrď a odešli svoji volbu

Podmínky, systém a informace o soutěži
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci
Výherci souhlasí s uveřejněním svého jména a druhu výhry na sociálních síUch Koﬁ Koﬁ
Výherci budou vyzváni nejpozději sedmý den po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém se soutěž
uskuteční, prostřednictvím zadaného mailu k převzeU výhry
KOFI KOFI si vyhrazuje právo ukončit soutěž nejdříve po dvou měsících a po předání všech cen výhercům - taková informace bude komunikována prostřednictvím FB proﬁlu
Vyhodnocení provede jeden člen vedení společnosG a jeden ze zaměstnanců - barista
V případě poUží s Gskem účtenky na prodejním místě vám bude na zadaný mail poslána kopie dokladu s
potřebnými údaji
Každý týden navíc budou náhodně vylosováni 3 účastníci soutěže, kteří obdrží poukaz na kávu zdarma
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Ochrana osobních údajů
Veškerá ochrana osobních údajů v rámci této soutěže se řídí příslušnými ustanoveními a právními
úpravami - viz zákon č 101/2000 Sb. o ochraně os. údajů, ve zněním pozdějších předpisů (dále Zákon)
Společnost KOFI-KOFI servis s.r.o. vystupuje podle Zákona jako zpracovatel os. údajů, a to na základě
Smlouvy o zpracování os. údajů.
Jakékoliv zpracování os. údajů je možné jen na základě dobrovolného poskytnuU ze strany zákazníka
Udělený souhlas se zpracováním (potvrzení na webových stránkách www.koﬁkoﬁ.cz/cs/soutez) je
možné kdykoli odvolat nebo omezit
Aby i ostatní soutěžící viděli, že někdo vyhrává, potřebujeme od výherce souhlas s Um, že můžeme na
webu soutěže koﬁkoﬁ.cz/cs/soutez (dále jen web) zveřejnit jeho křestní jméno, město, ve kterém bydlí a
jakou získává výhru (příklad: „paní Žofa z Brna vyhrává poukaz na barisGcké školení“). Bez tohoto souhlasu nemůže dojít k předání výhry. Kromě toho můžeme použít fotograﬁe výherce, které nám poskytne
v souvislosG se soutěží. Jméno i fotograﬁe můžeme bezplatně pověsit na náš web i sociální sítě.
Osobní údaje jsou zpracovány technickými a organizačními mechanismy, které zajišťují ochranu před
neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou nebo jiným zneužiUm
Osoby přicházející do styku s těmito údaji jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivosU, která trvá i
po ukončení smluvního vztahu s KOFI-KOFI servis s.r.o.
Případné dotazy, připomínky nebo námitky proG zpracování os. údajů či průběhu soutěže můžete
adresovat na koukal@koﬁkoﬁ.cz

Výhry a termíny losování
Termín losování a vyhodnocení bude probíhat na našem FB proﬁlu vždy pátý pracovní den v měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém se soutěž
konala
Odměny pro 10 zákazníků, kteří odeslali nejvíce platných kódů účtenek a souhlasili
s pravidly soutěže budou k dispozici na FB proﬁlu (případné změny cen jsou
vyhrazeny a budou s předsGhem oznámeny)
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