
 

 

 

 

D100-21/03-00356  

Pravidla soutěže 

„Dvoumiliontý sprchový kout“  

 
Společnost SanSwiss s.r.o. vyhlašuje u příležitosti  výroby svého dvoumiliontého sprchového koutu za 

níže stanovených podmínek soutěž o balíček SanSwiss 
(dále také jen „soutěž“) 

 
 
1.  Pořadatel soutěže: 
SanSwiss s.r.o. 
se sídlem Popovická 1123, Valdické náměstí, 506 01 Jičín 
IČO: 28762860 
DIČ: CZ28762860 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 26089 
(dále jen „SanSwiss“ nebo „pořadatel soutěže“) 
 
  
2.  Místo a doba konání soutěže: 
Soutěž probíhá za podmínek stanovených těmito pravidly na území České republiky a Slovenské 
republiky v době od 18.03.2021, od 16,30 hod. do 30.03.2021, do 23:59 hod. Po uplynutí této doby je 
soutěž ukončena. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu konání soutěže včetně podmínek soutěže. 
 
3.  Účastnici soutěže: 
Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba, starší 18 let, která má na území České 
republiky anebo Slovenské republiky bydliště a současně má zřízen platný osobní účet (profil) na 
sociální síti/platformě Instagram (dále jen „osobní instagramový účet“). Účast prostřednictvím 
osobního instagramového účtu jiné osoby než účastníka není dovolena. Každý účastník se může 
soutěže zúčastnit jen pod jedním osobním instagramovým účtem.  
 
 
4.  Podmínky účasti v soutěži: 
     4.1  Aktivní účast na instagramovém účtu a zodpovězení otázky 

Podmínkou účasti v soutěži je, aby účastník soutěže s bydlištěm na území České republiky 
sledoval instagramový profil @sanswiss_czechrepublic a účastník s bydlištěm na území 
Slovenské republiky instagramový profil @sanswiss_slovakia a aby tito účastníci odpověděli 
formou komentáře na soutěžní otázku: Máte sprchový kout SanSwiss/Ronal? Účastníci 
soutěže současně musí dát „like“ soutěžnímu příspěvku na instagramovém profilu 
@sanswiss_czechrepublic nebo @sanswiss_slovakia.  
 

     4.2. Ostatní podmínky soutěže 
        4.2.1 Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže pravidla pro její konání změnit 

a/nebo soutěž zrušit. V takovém případě nemá žádný z účastníků soutěže právo na náhradu 
jakékoliv škody či jiné újmy. Pořadatel soutěže má právo vyloučit kteréhokoli  účastníka ze 
soutěže, pokud by takový účastník porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu 
nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníku soutěže vzniknout. 

        4.2.2 Výsledek soutěže vyhlášený pořadatelem je považován za konečný. Vymáhání výhry soudní 
nebo jinou cestou jinou osobou než výhercem je vyloučeno.  
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4.2.3 Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou  
odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze 
reklamovat. 

4.2.4 Jakékoli reklamace, stížnosti nebo námitky proti těmto pravidlům a průběhu soutěže 
s výjimkou týkající se zpracování osobních údajů rozhoduje s konečnou platností pořadatel 
soutěže. Případné námitky proti průběhu soutěže může účastník soutěže zaslat na adresu 
pořadatele soutěže nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu: marketing@sanswiss.cz 
nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení soutěže. Na později zaslané námitky nebude brán 
zřetel. 

 
4.3  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

K tomu, aby mohla být účastníkovi soutěže, který byl vylosován jako výherce, předána výhra, 
tak je třeba, aby následně učinil čestné prohlášení o tom, že se účastnil soutěže pouze pod 
jedním osobním instagramovým účtem, dále aby sdělil pořadateli soutěže své níže uvedené 
osobní údaje a aby učinil písemný souhlas s jejich zpracováním podle Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Účelem zpracování osobních údajů účastníka je 
realizace soutěže, vyhodnocení a předání výhry, a to po dobu trvání soutěže. Právním 
základem je souhlas účastníka, který je udělen dobrovolně a účastník má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na následující e-mailovou adresu 
pořadatele soutěže: marketing@sanswiss.cz.  
Při udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci své registrace obdrží výherce 
soutěže komplexní informace dle čl. 13 GDPR, které jsou k dispozici na webových stránkách 
pořadatele soutěže, www.sanswiss.cz, resp. www.sanswiss.cz/sk.   
Pokud výherce soutěže souhlas odvolá, budou jeho osobní údaje zpracovávány max. po dobu 
čtrnácti dnů za účelem učinění potřebných kroků souvisejících s vymazáním jeho osobních 
údajů. Výherce soutěže má dále práva dle čl. 15 až 21 GDPR, tedy zejména právo požadovat 
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V případě podezření výherce soutěže, 
že při zpracování dochází k porušení jeho práv, má výherce soutěže právo žádat pořadatele 
soutěže o vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na 
adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.  
Výherce soutěže okamžikem předání svých osobních údajů pořadateli soutěže dává souhlas 
s uveřejněním svého jména jako výherce soutěže na instagramovém účtu SanSwiss a na 
dalších na sociálních sítích a v ostatních tištěných či elektronických propagačních materiálech 
SanSwiss, a to po dobu 3 let ode dne ukončení soutěže. Tento souhlas může kdykoliv odvolat. 
V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat ve lhůtě 30 dní od ukončení soutěže a výherce 
nesplní podmínku soutěže uvedenou v tomto odstavci, výhra propadá. 

 
5.  Výhry  
Pořadatel soutěže poskytuje do soutěže 20 kusů stejných balíčků, z toho 10 kusů pro účastníky 
s bydlištěm v České republice a 10 kusů pro účastníky s bydlištěm ve Slovenské republice, které tvoří:   
          1.  ručník  o rozměrech 70 x 170 cm, bílé barvy, s barevným logem SanSwiss 

2.  termotaška modro-černé barvy, s logem SanSwiss 
3.  hrnek s potiskem CADURA 

Vylosovaný výherce obdrží jeden balíček. Výplata hodnoty výhry v penězích či jiném plnění je 
vyloučena.  
 
6.  Vyhlášení výherců a předání výhry 
Každému účastníku, který splní podmínky účasti v soutěži, bude po ukončení soutěže přiřazena 
kartička s číslem. Tyto kartičky budou roztříděné podle účastníků s bydlištěm na území České 
republiky a podle účastníků s bydlištěm na území Slovenské republiky. Slosování podle přidělených 
čísel proběhne pro oblast České a Slovenské republiky odděleně. 
Kartičky budou vhozeny do příslušného slosovacího boxu v sídle pořadatele soutěže. Ze slosovacích 
kartiček bude dne 01.04.2021 za přítomnosti tříčlenné slosovací komise vedené Martinou Prokešovou, 
vedoucí oddělení marketingu, z každého slosovacího boxu vylosováno 10 výherců pro oblast České 
republiky a 10 výherců pro oblast Slovenské republiky. Výherci z České republiky budou obeznámeni 
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o výhře dne  01.04.2021 na instagramovém profilu @sanswiss_czechrepublic a výherci ze Slovenské 
republiky na instagramovém profilu @sanswiss_slovakia. Výherci budou kontaktováni pořadatelem 
soutěže za účelem sdělení jejich doručovací adresy pro zaslání výhry. Následně budou výherci 
s bydlištěm na území České republiky zveřejněni též na webových stránkách SanSwiss v sekci 
Aktuality: http://www.sanswiss.cz/cz/o-firme/aktuality a výherci s bydlištěm na území Slovenské 
republiky na webových stránkách SanSwiss v sekci Aktuality: http://www.sanswiss.cz/sk/o-
firme/aktuality. Výhra bude výhercům zaslána prostřednictvím České pošty nejpozději do 15.04.2021. 
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