
 

Úplná pravidla spotřebitelské akce 

„Soutěž ke kampani Vše pro zahradu“ 

 

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 
 

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské akce nazvané „Vše pro zahradu - soutěž“ 
(dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín – 
Prštné, Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“). 

 

II. Termín akce a rozsah 
 

1. Akce probíhá v e-shopu www.kasa.cz (dále jen „Místo konání akce“) v období od 7. 5. 2018 do 

3. 6. 2018 včetně (dále jen „Doba konání akce“). 

2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII odstavec 2 těchto pravidel. 

 
 

III. Účast v Akci 
 

1. Akce se může účastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále 
jen „účastník“ nebo „zákazník“), která zakoupí jako konečný spotřebitel soutěžní nákup a splní 
dále uvedené podmínky Akce. 

 
2. Akce se lze účastnit na základě splnění všech následujících podmínek (dále jen „podmínky akce“): 

 
a. zakoupení minimálně 1 ks výrobku v e-shopu www.kasa.cz z produktů zařazených do 

kampaně Vše pro zahradu, uvedených na webové stránce 

https://www.kasa.cz/vse-pro-zahradu v Době konání akce - dále jen „soutěžní 
nákup“ 
 

b. registrace Soutěžního nákupu a řádné vyplnění údajů na webových stránkách Akce 

soutez.kasa.cz (dále jen „web Akce“) v rozsahu 
 

• jméno 

• příjmení 

• adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město) 

• emailová adresa 

• telefonní číslo 

• číslo prodejního dokladu - objednávky 

http://www.kasa.cz/
http://www.kasa.cz/
https://www.kasa.cz/vse-pro-zahradu
https://www.kasa.cz/vse-pro-zahradu-soutez-2/


 

 
3. Vyplněním registračních údajů na webu Akce účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených 

údajů a též vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Akce. 
 

4. Každý zákazník, pokud splní všechny podmínky, se může Akce účastnit vícekrát. 
 

5. Každé číslo dokladu o zaplacení soutěžního nákupu lze v rámci Akce uplatnit pouze jednou. 
 

6. V případě více registrací na jeden doklad bude uznána registrace na jméno, uvedené v objednávce 
zboží z e-shopu. V případě, že se jméno ani v jednom z případů registrace neshoduje se jménem 
v objednávce, a v případě duplicitních registrací, bude registrace uznána v pořadí prvnímu 
zákazníkovi, který zaregistroval zmíněný nákup, a který splnil podmínky akce. 

 

IV. Průběh Akce a výhry 
 

1. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v článku III., má nárok na zařazení do 
seznamu soutěžících. 
 

2. Výhry: 
 

a. Organizátor vložil do soutěže 1 x bazén Bestway Steel Frame Pool 366 x 100 cm, 1 x 
ratanový nábytek Allibert Corfu Quatro bílý a 1 x gril Tepro Sacramento černý/šedý 
 

b. Organizátor stanoví po uplynutí Doby konání akce 3 výherce ze Seznamu soutěžících, 
kteří v Době konání akce zaregistrovali Soutěžní nákup. 
 

c. Po uplynutí Doby konání akce budou určeni náhodným výběrem 3 výherci, přičemž 
výhry budou losovány v následujícím pořadí: 

 

• 1. výhra - bazén Bestway Steel Frame Pool 366 x 100 cm připadne prvnímu náhodně 
vybranému účastníkovi 

• 2. výhra - ratanový nábytek Allibert Corfu Quatro bílý připadne druhému náhodně 
vybranému účastníkovi 

• 3. výhra - gril Tepro Sacramento černý/šedý připadne třetímu náhodně vybranému 
účastníkovi 

 
 

3. Jména výherců budou uvedena na webu Akce, a to do 14 dní od uplynutí Doby konání akce. 
V případě, že ke zveřejnění jména výherce neposkytl souhlas v rámci registračního formuláře, bude 
jméno zveřejněno v anonymním tvaru „jméno“ a „počáteční písmeno z příjmení“. 
 

4. Každý výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu uvedeného 
při registraci Soutěžního nákupu. 
 

https://www.kasa.cz/vse-pro-zahradu-soutez-2/
https://www.kasa.cz/bazen-bestway-steel-frame-pool-366-x-100-cm/
https://www.kasa.cz/ratanovy-nabytek-allibert-corfu-quatro-bily/
https://www.kasa.cz/gril-tepro-sacramento-cerny-sedy/
https://www.kasa.cz/bazen-bestway-steel-frame-pool-366-x-100-cm/
https://www.kasa.cz/ratanovy-nabytek-allibert-corfu-quatro-bily/
https://www.kasa.cz/gril-tepro-sacramento-cerny-sedy/
https://www.kasa.cz/vse-pro-zahradu-soutez-2/


 

5. S výherci bude domluven termín předání výhry osobně na nejbližším výdejním místě KasaPOINT, 
nebo jim bude zaslán na doručovací adresu uvedenou při registraci soutěžního nákupu, a to 
nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů na webu Akce. O způsobu předání výhry rozhoduje 
Organizátor po dohodě s výhercem. 
 

6. V případě převzetí výhry osobně na výdejním místě KasaPOINT je předání výhry podmíněno 
podepsáním předávacího protokolu. V rámci protokolu je možné udělit souhlas s vyfotografováním 
aktu předání výhry výherci pro marketingové účely Organizátora, a to po dobu jednoho roku od 
jejího pořízení. 

 
7. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat pouze výherce. Není povinen informovat všechny 

soutěžící o výsledcích soutěže. Výherci budou uvedeni na webu Akce.  
 

8. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi soutěžních produktů, nárok na 
výhru mu tímto zaniká. V případě, že již výhru převzal, je povinen o tom Organizátora neprodleně 
informovat e-mailem či telefonicky, a výhru vrátit do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na 
adresu Organizátora. 
 

9. Výhra nebude účastníkovi zaslána v případě, že se v rámci elektronické objednávky objednávka 

vrátí Organizátorovi či jiné osobě pověřené Organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručená, 

a to z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude předána v případě, že se zásilka vrátí jako 

nedoručená nebo adresa uvedená zákazníkem se ukáže být nesprávná nebo neúplná. 

 

10. Celkové maximální množství výherců za dobu konání akce je: 3. 

 
V. Vyloučení z Akce 

 
1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem 

nevyhoví pravidlům Akce.  
 

2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.  
 

3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít 
podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které 
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je 
konečné, bez možnosti odvolání.  

 

 
VI. Ochrana osobních údajů 

 

1. Registrací do soutěže souhlasí účastník s Pravidly Akce. Účastník se zavazuje je plně dodržovat. 
Součástí podmínek Akce je udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů, tj. 
jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako 

https://www.kasa.cz/vse-pro-zahradu-soutez-2/
https://www.surveymonkey.com/r/VseProZahradu


 

správcem při přihlášení se na webových stránkách Akce, a to pro účely vyhodnocení této Akce, 
zasílání informačních emailů týkajících se Akce a zasílání případných výher. Osobní údaje budou za 
tímto účelem zpracovány pouze do ukončení Akce. Následně budou osobní údaje evidovány po dobu 
1 roku od ukončení akce, a to pro případ kontroly či sporu. Poté budou veškeré údaje 
anonymizovány nebo smazány. 
 

2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na 
opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, 
právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním 
nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. 
Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na 
adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem 
vyhodnocení Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce a zasílání případných výher před 
vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o 
dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na 
Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok  
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.   
 

2.  Na výhry se nevztahují ustanovení o právech z vadného plnění. Výherce není oprávněn výhry 
reklamovat. Organizátor nenese odpovědnost z vadného plnění. 
 

3.  Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu 
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky 
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP Tronic Zlín spol. s.r.o., 
Prštné – Kútiky 637, Zlín, 76001, emailem na adresu: info@kasa.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 
575 500 500. 
 

4.  Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě 
na adrese Organizátora. 
 

5.  Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 7. května 2018 


