Pravidla Zákaznické soutěže
organizované pro zákazníky OD Senimo
společnost
: SENIMO a.s.
IČ : 47675683
se sídlem
: Pasteurova 905/10, Olomouc, 779 00
zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 591
dále jen “Organizátor“
pořádá tuto soutěž (dále jen "Zákaznická soutěž") a to pro všechny své zákazníky a za rovných podmínek.
Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů výherců cen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"); jinak je Zákaznická
soutěž zcela anonymní.
Pojmy


Doba trvání – Zákaznická soutěž Senimo probíhá celoročně a nepřetržitě.

 Kupon Zákaznická soutěž OD SENIMO (dále jen Kupon) – dvoudílný lístek s perforací ( rozměr 17 x 10,5 cm )
označený logem a originálem razítka společnosti SENIMO a.s., s uvedeným soupisem výher a ústřižkem, který slouží
k vyplnění jména a příjmení včetně adresy zákazníka.
 Schránka – veřejně přístupný, viditelně označený, uzavřený, uzamčený box umístěný u pokladny č. 1
samoobsluhy potravin OD Senimo a určený ke vhození vyplněného Kuponu Zákazníkem a sloužící ke shromažďování
všech takových Kuponů vhozených všemi Zákazníky za účelem jejich zařazení do jednoho a to časově nejbližšího
Losování Zákaznické soutěže.


Zákaznický nákup – nákup nad 500,- Kč



Zákazník – každý zákazník Organizátora, který v době trvání Soutěže uskuteční aspoň jeden Zákaznický nákup

 Losování – probíhá vždy první pracovní den každého kalendářního měsíce. Losují se Kupony shromážděné ve
Schránce od posledního Losování do okamžiku probíhajícího Losování. Ze Schránky se ke každé ceně vylosuje vždy
jen jeden Kupon. Takto vylosované Kupony k jednotlivým výhrám se archivují po dobu 6 měsíců ode dne Losování.
Nevylosované Kupony z Losování či údaje Zákazníka na nich uvedené se nezařazují do jiné evidence Organizátora,
nezařazují se do dalšího či jiného Losování a ihned po Losování se skartují.
 Výherní listina – bude vyvěšena po dobu do dalšího losování u Schránky a po dobu 3 měsíců ode dne Losování
na webových stránkách Organizátora ( www.senimo.cz ). Mimo jiné obsahuje :
- datum losování
- seznam výher a jejich výherců ve tvaru : výhra + jméno, příjmení a bydliště výherce
Pravidla Zákaznické soutěže
o

Zákaznická soutěž probíhá celoročně, losuje se 1x měsíčně, vždy první pracovní den v kalendářním měsíci.

o

Kupony se zařazují vždy jen do jednoho jediného Losování.

o

Soutěží se o tyto výhry (poukázky k odběru zboží v OD SENIMO dle vlastního výběru):
1. cena poukázka na nákup v hodnotě 1 000,- Kč
2. cena poukázka na nákup v hodnotě 500,- Kč
3. cena poukázka na nákup v hodnotě 200,- Kč
4. - 10 cena poukázka na nákup v hodnotě 100,- Kč

o

Losují se jen Kupony, které jsou řádně vyplněné (jméno, příjmení a bydliště Zákazníka) a vhozené do
označené Schránky. Platné jsou pouze Kupony s originálem razítka OD Senimo.

o

Kupony obdrží Zákazník přímo u pokladny při nákupu nad 500,- Kč (za každých 500,- Kč nákupu vždy jeden
Kupon). Pokud zákazník uplatňuje zákaznickou kartu, platí hodnota nákupu před odečtením slevy ze
zákaznické karty plynoucí.

o

Soutěž platí pro tato oddělení : samoobsluha potravin, darka-kosmetika, sklo-porcelán a minimarket ( I. patro).

o

Schránka na Kupony je umístěna u pokladny č. 1 v samoobsluze potravin.

o

Výherní listina bude zveřejněna na informační tabuli a webových stránkách organizátora.

o

Nevylosované Kupony z Losování či údaje Zákazníka na nich uvedené se nezařazují do jiné evidence
Organizátora, nezařazují se do dalšího či jiného Losování a ihned po Losování se skartují.

o

Výhry (poukázky) si Zákazník vyzvedne v oddělení Noviny-časopisy u vchodu "B" obchodního domu.

o

Výhry (poukázky) nelze vymáhat soudní cestou.

o

Výhry (poukázky), které nebudou uplatněny do konce pracovní doby posledního dne platnosti poukázky na
nákup zboží (doba platnosti je uvedena na poukázce), propadají ve prospěch Organizátora.

Podmínky účasti v Zákaznické soutěži
o

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi nebo jsou
k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

o

Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhru v celkovém rozsahu ani v
jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor.

o

V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí výhry (poukázky) se
svým zákonným zástupcem.

Zpracování informací
o

Vhozením řádně vyplněného Kuponu do Schránky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s pravidly Zákaznické
soutěže. Tímto krokem k nim přistupuje a uděluje v případě své výhry svůj souhlas Organizátorovi se
zveřejněním svého jména, příjmení a bydliště na Výherní listině.

o

Převzetím výhry vyslovuje každý Účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Zákaznické
soutěže, a to na dobu jen nezbytně nutnou pro tyto účely.

o

Účastí v Soutěži každý Účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj.
zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i
se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 Zákona.

o

Takto udělený souhlas může Účastník kdykoliv odvolat doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla
Organizátora.

Všeobecné podmínky
o

Vstupem do Zákaznické soutěže Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat.

o

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Zákaznické soutěže, případně ji zastavit,
přerušit či odložit.

o

Tato pravidla Zákaznické soutěže jsou k dispozici u Organizátora, jsou vyvěšena u Schránky a dále jsou
zveřejněna a na webových stránkách Organizátora.

o

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Zákaznickou soutěž či jinak změnit její pravidla, s
výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Zákaznické soutěže.

o

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Zákaznické soutěže.

V Olomouci dne 31. 12. 2017

_____________________________
za Organizátora
Ing.Aleš Michálek, ředitel společnosti SENIMO a.s.

