Pravidla a podmínky “KOFIMAAPPI” soutěže
Soutěž “KOFIMAAPPI” je určena pro všechny stávající
i budoucí zákazníky KOFI KOFI.
Startuje 26. 4. 2018 a končí 3.5 2018
Zúčastnit se mohou zákazníci, kteří splní podmínky soutěže - viz níže.
Pravidla soutěže - jak hrát?
Kup si na jakémkoli KofiTrucku kelímek z limitované edice KofiMAAPPI.
Vezmi si účtenku (a schovej si ji)
Jdi na adresu www.kofikofi.cz/cs/soutez a vyplň požadované údaje.
Zadej správně unikátní kód účtenky do označeného pole.
Potvrď a odešli svoji volbu.
Sleduj nás na Instagramu a Facebooku
Pokud nějakou z uvedených sociálních sítí nemáš, nevadí.
Pokud nasdílíš nějakou fotku, ať už na instagram nebo na Kofi-Kofi určitě si Tě lépe všimneme.
Ideálně je označit foto #kofimaappi.
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 sítích Kofi-Kofi.
Výhry až na výjimky se budou vydávat během KofiSrazu 19.5 2018.
Nebo budou po tomto datu rozeslány poštou.
Vyhodnocení provede jeden člen vedení společnosti a jeden od MAAPPI.
Ochrana osobních údajů
Vešker. ochrana osobních údajů v rámci této soutěže se řídí příslušnými ustanoveními a právními
úpravami - viz zákon č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 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 poskytnutí 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 tím, že
můžeme na webu soutěže kofikofi.cz/cs/soutez (dále jen web) zveřejnit jeho křestní jméno, město,
ve kterém bydlí a jakou získavá výhru (příklad: „paní Žofka z Brna vyhrává poukaz na baristické
školení“). Bez tohoto souhlasu nemůže dojít k předání výhry. Kromě toho můžeme použít
fotografie výherce, které nám poskytne v souvislosti 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 zneužitím.
Osoby přicházející do styku s těmito údaji jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí, která
trvá i po ukončení smluvního vztahu s KOFI-KOFI servis s.r.o.
Případné dotazy, připomínky nebo námitky proti zpracování os. údajů či průběhu soutěže můžete
adresovat na koukal@kofikofi.cz
Výhry
Velmi zajímavý propagační materiál MAAPPI a Kofi-Kofi
Celkem je 20 cen.

