Pravidla spotřebitelské soutěže „Jak Ti Naturhouse změnil život“
I.
NÁZEV SOUTĚŽE, POŘADATEL
1.

Tato Pravidla vymezují rozsah a podmínky účasti v Soutěži „Jak ti Naturhouse změnil
život“, které Soutěžící přihlášením do Soutěže akceptuje.

2.

Pořadatelem Soutěže s názvem „Jak ti Naturhouse změnil život“ (dále jen „Soutěž“), je
společnost Reduccia s.r.o., IČO: 28664523, se sídlem Okružní 1/147, 417 12 Proboštov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 25967, zastoupená Janem Gondou (dále jen „Pořadatel“), jež je držitelem master
franchise licence pro značku Naturhouse pro Českou republiku.

3.

Informace o Soutěži, tak i tato Pravidla budou k dispozici na pobočkách v České republice
a na webových stránkách Soutěže soutez.naturhouse-cz.cz, a to po celou dobu trvání
Soutěže.
II.
TERMÍN, MÍSTO A LOKALIZACE SOUTĚŽE

1.

Soutěž bude probíhat prostřednictvím webové stránky soutez.naturhouse-cz.cz (dále
jen „Místo konání Soutěže“).

2.

Soutěž proběhne v termínu od 1. 5. 2022 0:00 hod do 30. července 2022 12:00 (dále jen
„Doba trvání Soutěže“) v Místě konání Soutěže.

3.

Soutěž probíhá na území České republiky.
III.
PODMÍNKY SOUTĚŽE

1.

Soutěže se může zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let
s doručovací adresou v České republice vyjma osob dle článku III. odstavce 2 těchto
Pravidel, a to za podmínek uvedených v těchto Pravidlech (dále jen „Soutěžící“).

2.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, obchodní
partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále
veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu Soutěže, jakož i osoby
výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.

Podmínkami účasti v Soutěži jsou:
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•

kdykoliv v minulosti absolvování a ukončení tzv. procesu „metody Naturhouse“
(schůzka s poradcem – sestavení jídelníčku – doporučení produktů – dosažení cíle
viz https://www.naturhouse-cz.cz/metoda); a

•

registrace a vyplnění profilu Soutěžícího v Místě konání Soutěže, tj. na webové
stránce soutez.naturhouse-cz.cz, a to uvedením jména a příjmení Soutěžícího,
váhy (před a po podstoupení procesu „metody Naturhouse“) a jejího úbytku,
emailové adresy Soutěžícího a pobočky, na které Soutěžící podstoupil proces
„metody Naturhouse“; a

•

popis příběhu, jak proces „metody Naturhouse“ Soutěžícímu změnil život
s uveřejněním fotografií/koláží/ videí (v maximálním počtu 5 kusů celkem) na
profilu Soutěžícího; a

•

poskytnutí a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely této
Soutěže.

4.

Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit pouze jednou. Každý Soutěžící může
získat za celou dobu Soutěže pouze jednu výhru.

5.

Soutěžní příspěvek nesmí:
• být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;
• obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy,
s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou
důstojnost;
• obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
• hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
• podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
• obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva
autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému
vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva
k duševnímu vlastnictví;
• obsahovat skrytou reklamu;
• jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele.

6.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky podle těchto Pravidel,
náleží výhradně Pořadateli.

7.

Pořadatel Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za
následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými
komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Pořadatele.

8.

Nahráním soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly
Soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku vč. fotografii a/nebo videí a s uvedením
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jeho jména coby autora. Soutěžící přihlášením se do Soutěže prohlašuje, že veškeré
fotografie a videa, které budou součástí jeho soutěžního příspěvku, jsou jeho vlastním
autorským dílem a ke zveřejnění jeho soutěžního příspěvku vč. fotografií/videí uděluje
Pořadateli bezplatnou autorskou licenci, vč. jejich užití Pořadatelem dle těchto Pravidel.
9.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky
stanovené v těchto Pravidlech, potažmo Soutěžícího, nezařadit do Soutěže nebo ho/jej
ze Soutěže kdykoliv po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění
odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

10.

Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení
závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění
aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící
nebo návštěvník Místa konání Soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem
manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé
podezření, že Soutěžící nabyl hlasů jakýmkoliv nekalým či podvodným způsobem,
povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně Pořadateli.
IV.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ, CENY V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM SOUTĚŽE

1.

Ceny v Soutěži představují balíčky produktů Naturhouse v celkové hodnotě 18990 Kč, a
to:
• 1. cena - balíček produktů Naturhouse v hodnotě 5.000 Kč vč. jedné konzultace
v délce trvání 30 minut a hodinky Fitbit Versa 3 - Pink Clay/Soft Gold Aluminum
v hodnotě 4990 Kč;
• 2. cena - balíček produktů Naturhouse v hodnotě 3.000 Kč vč. jedné konzultace
v délce trvání 30 minut;
• 3. cena - balíček produktů Naturhouse v hodnotě 1.000 Kč vč. jedné konzultace
v délce trvání 30 minut;
• Zvláštní cena Pořadatele - balíček produktů Naturhouse v hodnotě 5.000 Kč vč. jedné
konzultace v délce trvání 30 minut.

2.

Ceny 1 – 3 budou uděleny podle počtu hlasů na základě veřejného hlasování návštěvníků
v Místě konání Soutěže. Hlasovat může každý návštěvník Místa konání Soutěže, tj.
webové stránky soutez.naturhouse-cz.cz, a to tak, že k vybranému příběhu a profilu
Soutěžícího přidá hlas prostřednictvím kliknutí na hlasovací tlačítko „artyčok“. Hlasovat
lze jednou denně. K hlasování není nutné se nijak registrovat.
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3.

Výhercem 1. ceny se stane Soutěžící, který obdrží od hlasujících návštěvníků nejvyšší
počet hlasů. Výhercem 2. ceny se stane Soutěžící, který obdrží od hlasujících návštěvníků
druhý nejvyšší počet hlasů. Výhercem 3. ceny se stane Soutěžící, který obdrží od
hlasujících návštěvníků třetí nejvyšší počet hlasů.

4.

Zvláštní cena Pořadatele bude udělena na základě výběru 3-členné komise vybrané
Pořadatelem z jeho řad, a to tomu Soutěžícímu, jehož profil a příběh komisi jako celek
nejvíce osloví. Výherce zvláštní ceny Pořadatele bude touto komisí vybrán až
po ukončení hlasování, a to ze Soutěžících, kteří neobdrželi ani jednu z cen 1 - 3.

5.

Stejná komise vybraná dle předchozího bodu bude mít také rozhodovací právo v případě
shodného počtu hlasů odevzdaných Soutěžícím dle bodů 2 – 3 tohoto článku Pravidel.

6.

Výhru nelze vyměnit za jinou výhru a ani nelze výhru vyměnit za hotovost. Výhru rovněž
nelze převést na jiného Soutěžícího nebo na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní
cestou.

7.

Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoliv v průběhu Soutěže měnit druhy výher.

8.

Celkem mohou být v této Soutěži rozdány 4 výhry. Pokud nebude registrován ani jeden
profil Soutěžícího nebo jejich počet bude nižší než čtyři, zbylé výhry nebudou rozdány.

9.

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou Soutěžící
poskytl při registraci profilu Soutěžícího, a to nejpozději do 3 týdnů ode dne ukončení
Soutěže. Ve stejném termínu budou výherci zveřejněni na webové stránce Pořadatele
naturhouse-cz.cz, v Místě konání Soutěže a na facebookovém a instagramovém profilu
Pořadatele.

10. Výherce je posléze povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne zaslání emailu ze
strany Pořadatele o tom, že se Soutěžící stal výhercem jedné ze soutěžních cen, potvrdit,
zda výhru přijímá či nikoliv. V případě přijetí výhry je výherce povinen také Pořadateli
sdělit pobočku Naturhouse, na které si výhru převezme a zároveň zde podstoupí
konzultaci v délce 30 minut, která je součástí výhry viz bod 1 tohoto článku Pravidel. Po
uplynutí této lhůty ztrácí výherce nárok na výhru a tato cena nebude udělena. Cena
rovněž nebude udělena v případě, že výherce výhru odmítne.
11. Pořadatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu výherce sdělí
příslušnou pobočku Naturhouse dle předchozího odstavce, odeslat výhru na tuto
pobočku Naturhouse a následně výherci sdělit kontaktní osobu na této pobočce, kterou
má výherce kontaktovat za účelem převzetí výhry a domluvení konzultace. Dané,
tj. převzít výhru vč. absolvování konzultace, je výherce povinen učinit nejpozději do 3
měsíců ode dne sdělení této kontaktní osoby vybrané pobočky Pořadatele, jinak výhra
propadá, pokud se Pořadatel a výherce nedomluví jinak.
12. Soutěžící může ze Soutěže kdykoliv po Dobu trvání Soutěže ze Soutěže odstoupit,
a to smazáním profilu Soutěžícího.
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V.
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

Registrací v Soutěži Soutěžící vědomě potvrzuje, že je osobou starší 18 let a vyjadřuje
dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních
údajů (jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, fotografie a videa, váha a její
úbytek) pro potřeby Soutěže, její vyhodnocení, převzetí výher a archivace po dobu
a v rozsahu nezbytně nutném dle příslušných platných právních předpisů, maximálně
však po dobu 2 let od skončení Soutěže, poté budou tyto údaje vymazány. Pokud
Soutěžící tento souhlas písemně odvolá dříve, Pořadatel jeho osobní údaje vymaže bez
zbytečného odkladu po doručení takového odvolání. Osobní údaje budou uchovávány a
použity pouze v nezbytném rozsahu pro potřeby a účel Soutěže a nebudou využívány
k jiným reklamním a marketingovým účelům Pořadatele, vyjma bodu 4 tohoto článku
Pravidel.

2.

Registrací v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně užít
v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich
jméno, váhu a její úbytek, příběh Soutěžícího, fotografie/videa, na webové stránce
Pořadatele naturhouse-cz.cz, v Místě konání Soutěže, na jeho facebookovém
a instagramovém profilu, v propagačních a reklamních materiálech Pořadatele
v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentací
Pořadatele.

3.

Pokud Soutěžící po dobu trvání Soutěže již nadále nebude souhlasit se zpracováním
svých osobních údajů, může svůj souhlas u Pořadatele písemně odvolat. Odvoláním
svého souhlasu bere Soutěžící na vědomí, že tímto dojde k ukončení jeho účasti
v Soutěži a ke smazání jeho profilu Soutěžícího a Soutěžící ztrácí nárok na výhru
v Soutěži, případně je Soutěžící oprávněn smazat svůj profil Soutěžícího sám se stejným
následkem. Pokud Soutěžící tento souhlas písemně odvolá, Pořadatel jeho osobní údaje
vymaže bez zbytečného odkladu po doručení takového odvolání.

4.

Soutěžící uděluje Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas
s uveřejněním svého jména, váhy a jejího úbytku, soutěžního příběhu, fotek a/nebo videí
uveřejněných Soutěžícím a fotek a/nebo videí pořízených Pořadatelem při udělování
výher, a to na webových stránkách Pořadatele naturhouse-cz.cz, v Místě konání Soutěže
a na jeho facebookovém a instagramovém profilu a s použitím těchto údajů k veškerým
reklamním
a
marketingovým
účelům
Pořadatele,
a
to
nejdéle
po dobu 3 let ode dne skončení Soutěže, poté budou tyto údaje vymazány, pokud
nebude dohodnuto jinak. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může Soutěžící
kdykoli v průběhu těchto 3 let ode dne skončení Soutěže u Pořadatele písemně odvolat.
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Pokud Soutěžící tento souhlas písemně odvolá, Pořadatel jeho osobní údaje vymaže bez
zbytečného odkladu po doručení takového odvolání.
5.

Poskytnutí osobních údajů Soutěžícím je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti
v Soutěži a možnosti získání výhry.

6.

Soutěžící, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má veškerá práva zejména dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, a ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.

7.

Soutěžící má v případě porušení povinnosti Pořadatele v souvislosti s nakládáním a
ochranou osobních údajů právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě,
že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti při zpracování
osobních údajů vyplývající z výše uvedených právních předpisů.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení,
odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel Soutěže je oprávněn kdykoliv v průběhu
Soutěže měnit tyto její Pravidla a ve výjimečných případech Soutěž zkrátit nebo i zrušit.
Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat
Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Pořadatel podezření, že Soutěžící porušil, či
se pokusil obejít Pravidla Soutěže, případně že u něj bylo manipulováno s udělenými
hlasy. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli Soutěže.

2.

Pořadatel neodpovídá za úplnost případného výtažku z těchto Pravidel, který může být
ve zkrácené verzi uveřejněn v propagačních či jiných materiálech v souvislosti
se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.

3.

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná nebo propojená se sociální sítí
Facebook ani Instagram, resp. se společností Meta Platforms Ireland Limited, resp. Meta
Platforms, Inc. V případě jakýchkoliv nejasností se Soutěžící mohou obrátit přímo na
Pořadatele.

6

