Úplná pravidla veřejné soutěže
„Očistěte tělo i duši s LIPOVITANEM“
Vyhlašovatel Herbacos Recordati s.r.o., se sídlem Štrossova 239, 530 03 Pardubice,
Česká republika, IČ 15061906, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 400, tímto vyhlašuje veřejný
příslib podle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., pro zájemce o účast v akci
„Očistěte tělo i duši s LIPOVITANEM“ (dále jen „soutěž“). Bližší podmínky pro účast
jsou následující:
Podmínky účasti
➢ Účastníky soutěže mohou být pouze svéprávné fyzické osoby s doručovací
adresou na území České republiky s výjimkou zaměstnanců společnosti
Herbacos Recordati s.r.o. a osob jim blízkých.
➢ Předmětem soutěže je zodpovězení jedné otevřené otázky ohledně množství
budoucího prodeje produktu z řady LIPOVITAN®, a to buď LIPOVITAN® S nebo
LIPOVITAN® DUO.
➢ Účastník si může vybrat, zda odpoví na otázku ohledně LIPOVITANu S nebo
LIPOVITANu DUO, dle toho, jaké produkty preferuje.
➢ Znění otázek je uvedeno v propagačních materiálech soutěže, na webu
www.lipovitan.cz a www.recordati.cz, případně v rámci on-line nosičů,
například reklamní bannery po dobu soutěže.
➢ Odpověď účastníka bude zařazena do vyhodnocení pouze tehdy, pokud bude
splněno těchto 5 podmínek:
• na odpovědním kupónu bude uvedena číslovkou odpověď na otázku:
„Kolik ks LIPOVITANU se prodá do lékáren v České republice za období
03-06/2019?“;
• na odpovědním kupónu nebo na zásilce bude uveden kontaktní údaj o
účastníkovi, umožňující jeho kontaktování v případě výhry - minimálně
jméno, příjmení a adresa (může být uveden i telefon nebo e-mail pro
rychlejší komunikaci);
• na odpovědním kupónu budou nalepeny nebo v zásilce přiloženy dva ks
čárových kódů vystřižených z krabiček produktu LIPOVITAN® S (90 tbl.,
případně 90+15 tbl.) nebo LIPOVITAN® DUO (30 tbl.). Ostatní produkty
značky LIPOVITAN® nejsou zařazeny do soutěže, tedy jejich čárové kódy
nelze použít;
• odpovědní kupón musí být podepsán;
• zásilka bude odeslána na adresu: Herbacos Recordati s.r.o., Kutnohorská
11/57, 109 00 Praha 10 nejpozději dne 30. 6. 2019, bude opatřena na
obálce heslem „SOUTĚŽ“ a poštovní známkou a bude doručena nejpozději
dne 7. 7. 2019.
Doba trvání soutěže
➢ Soutěž bude zahájena dne 21. 3. 2019.
➢ Nejpozději 1. 8. 2019 bude účastníkovi, který byl vyhodnocen jako vítězný
účastník, zasláno doporučeným dopisem oznámení. Pokud s tím bude
účastník souhlasit, bude jeho jméno jako vítěze soutěže uvedeno na
internetových stránkách společnosti a značky LIPOVITAN®.
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Vyhodnocení
➢ Účastník soutěže, který se nejvíce ze všech účastníků soutěže přiblíží
správné odpovědi, se stává vítězem soutěže a získává věcnou odměnu,
uvedenou níže. Zdrojem dat pro určení správné odpovědi je IQVIA Solutions
a. s.
➢ Ze všech řádně doručených odpovědí bude vybrán jeden vítěz u otázky
týkající se LIPOVITANu DUO a jeden vítěz u otázky týkající se LIPOVITANu S.
➢ Pokud by u dané otázky byly doručeny dvě a více správných odpovědí, pak
vítězem je ten účastník, jehož odpověď byla doručena nejdříve. Pokud by
v jeden den bylo doručeno více správných odpovědí, pak se odměna pro
vítěze rozdělí rovným dílem pro všechny takto zjištěné účastníky.
Odměna
➢ Vítěz soutěže získává nárok na odměnu v podobě hotelového šeku VITAL &
AKTIV od společnosti Connex. Tento šek zahrnuje 3 dny pobytu (2 noci) pro 2
osoby ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaní + poukázku v hodnotě 80 € na
r e s t a u r a č n í a h o t e l o v é s l u ž b y. A k t u á l n í n a b í d k a h o t e l ů n a
www.connexservice.cz.
➢ Přesnější specifikace udělené odměny je zcela v kompetenci vyhlašovatele.
➢ Vítěz má právo převzít odměnu do konce září 2019 v sídle společnosti nebo
po domluvě doporučeně poštou. Pokud by se k vyzvednutí odměny
nedostavil, nárok na její poskytnutí zaniká.
Informace o zpracování osobních údajů
➢ Správcem osobních údajů poskytnutých účastníky soutěže bude společnost
Herbacos Recordati s.r.o., se sídlem Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká
republika, IČ: 150 61 906 (dále jen „správce“), kterou lze v souvislosti se
zpracováním osobních údajů kontaktovat na emailové adrese:
recordati@recordati.cz nebo telefonním čísle: +420 227 200 722.
➢ Účelem zpracování osobních údajů účastníků soutěže v rozsahu jméno,
příjmení, doručovací adresa a případně i e-mail nebo telefon, pokud byly
tyto osobní údaje poskytnuty, bude vedení evidence účastníků soutěže a
jejich odpovědí, vyhodnocení soutěže a kontaktování výherce; právním
základem pro toto zpracování osobních údajů je veřejný příslib vyhlášený
správcem; osobní údaje bude mít správce pro tento účel uloženy jen po dobu
trvání soutěže a po jejím skončení po dobu běhu obecné promlčecí doby.
➢ V případě, že účastník soutěže poskytl správci e-mail a udělil mu na
odpovědním kuponu souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje, bude
účelem zpracování e-mailu účastníka soutěže také zasílání obchodních
sdělení nebo jiná marketingová komunikace; právním základem pro toto
zpracování osobních údajů je udělený souhlas; e-mail účastníka soutěže
bude mít správce uložen do okamžiku odvolání souhlasu s jeho zpracováním.
➢ Příjemci zpracovávaných osobních údajů účastníků soutěže budou jen
pracovníci správce, tyto osobní údaje nebudou předávány dalším subjektům
v České republice ani mimo Českou republiku.
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➢ Účastníci soutěže mají právo požadovat od správce přístup ke svým osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování.
➢ Účastníci soutěže, kteří udělili správci souhlas se zpracováním svého e-mailu
za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiné marketingové komunikace,
mají právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvoláním souhlasu ale není
dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho
odvoláním.
➢ Účastníci soutěže mají také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
➢ Bližší informace týkající se výše uvedených práv a jejich uplatňování jsou
účastníkům soutěže k dispozici na internetových stránkách správce.
Další podmínky
➢ Otázky neupravené těmito podmínkami se řídí ustanoveními § 2884 a
následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Praha, 11. 3. 2019
Herbacos Recordati s.r.o.
Ing. Ľubomír Mistrík, výkonný ředitel, v. r.

