Pravidla hry
výherní soutěže s názvem „Cestovní kufřík zn. Mexiko“
společnosti Ranchero Food s.r.o.

1. Organizátor soutěže
1.1. Organizátorem výherní soutěže s názvem „Cestovní kufřík zn. Mexiko“ – dále jen „Soutěž“
– je společnost Ranchero Food s.r.o., IČ 24306461, se sídlem Praha 10, Korunní 810/104,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 194726 – dále
jen „Organizátor“.

2. Účastník
2.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu
jednání, která má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt, (dále jen „Účastník“), která
splňuje všechny podmínky těchto Pravidel hry.
2.2. Soutěže se nemůže zúčastnit vlastník, společník, statutární zástupce, člen statutárního
orgánu, zaměstnanci Organizátora.

3. Podmínky účasti v soutěži
3.1. Podmínkou účasti v soutěži je, aby si účastník zakoupil v rámci jednoho nákupu 2 VELKÁ
MENU tzn. 2 hlavní jídla, 2 nápoje, 2 polévky nebo salát nebo nachos (neplatí pro zlevněné
menu, dětské menu a snídaně) v provozovně Organizátora, vyplnil účtenku svým jménem a
příjmením a emailovou adresou a vložil do slosovacího osudí – kufříku označeného názvem
soutěže „Cestovní kufřík zn. Mexiko“, a to v době trvání soutěže – tzv. „Registrace“.
3.2. Vložení několika účtenek se považuje za samostatnou „Soutěž“ i v tom případě, kdy je
Účastník totožný.
3.3. Registrace, které budou doručené po níže uvedené lhůtě nebo před datem zahájení
Soutěže podle bodu 5. se Soutěže nezúčastní.

4. Výhry
4.1. V Soutěži je možné vyhrát následující Výhry:

Hlavní výhry:
1. cena 2 letenky do Mexika
2. cena pronájem VW Polo na 1 měsíce
3. cena pojištění na 1 rok

Další ceny
- 5 balíků nápojů Pepsi,
- lahev Martini Magnum + 6 skleniček
- kupón na částku 3000,- Kč na nákup v DBK

5. Trvání soutěže, losování
5.1. Soutěže je možné se zúčastnit s platnou Registrací, která bude doručená v období od 23.4.
až 31.10. 2019.
5.2. Výhry budou vylosované z Registrací, které budou doručené do konce Soutěže, a to dne
31.10. 2019 do 20.00 hodin na adrese Korunní 104, Praha 10. za přítomnosti notáře
jednoduchým manuálním způsobem losování.
5.3. Organizátor na tomto losování vylosuje jednoho Výherce a jednoho Náhradního výherce
zvlášť pro každou cenu uvedenou v bodě 4.1 těchto Pravidel hry. Losování bude probíhat tak,
že osoba určená Organizátorem soutěže z losovacího osudí postupně vytáhne jméno Výherce
a Náhradního výherce pro první cenu, následně pro druhou cenu a pro třetí cenu a poté
vylosuje výherce dalších cen uvedené v bodě 4.1 těchto Pravidel.
5.4. V případě, kdy Registrace vylosovaného Výherce bude z jakéhokoliv důvodu neplatná,
nebo bude Výherce vyloučen ze Soutěže pro nesplnění jakéhokoliv pravidla uvedeného
v těchto Pravidlech hry, nebo nebude možné odevzdat Výhru z důvodu na straně Výherce,
oprávněným z Výhry se stává Náhradní výherce.
5.5. Na výhru v soutěži nevzniká žádnému z účastníků soutěže právní nárok.

6. Odevzdání Výhry
6.1. Organizátor do 10 pracovních dnů po losování informuje Výherce o výsledcích losování,
resp. o přesném termínu a místě odevzdání Výhry, a to zasláním oznámení na emailovou
adresu poskytnutou při Registraci. Výherce je povinen potvrdit Výhru v odpovědi emailem do
pěti pracovních dní po převzetí oznámení. Výhra bude výherci předána osobně a Výherce je
povinen se k předání výhry dostavit osobně.
6.2. V případě, kdy Výherce ve výše uvedené lhůtě nepošle potvrzující email, nebo informování
Výherce zůstává neúspěšné do deseti pracovních dní po losování, Výherce bude automaticky
vyloučen a na Výhru bude mít nárok Náhradní výherce. Na informování Náhradního výherce
se vztahují výše uvedená pravidla vztahující se na Výherce.
6.3. Výherce je povinen při předání Výhry potvrdit svoji totožnost příslušným osobním
dokladem. Organizátor odmítne předání Výhry, vyloučí Výherce, pokud Výherce neprokáže
svoji totožnost, v takovém případě se oprávněným k převzetí Výhry stává Náhradní výherce.

7. Zdanění
Výhru není možné vyměnit za hotovost ani není možné ji vyměnit či převést na jinou osobu.
Případnou daňovou povinnost související s Výhrou nese Organizátor. Organizátor kromě
předání Výhry dle výše uvedeného a splnění daňových povinností souvisejících s Výhrami
nenese jiné závazky. Náklady související s přepravou Výhry nese Soutěžící.

8. Informace o Soutěži
8.3. Tato Pravidla hry jsou dostupná na internetové stránce www.rancheros.cz.

9. Ochrana osobních údajů
9.1. Poskytnutí údajů potřebných pro Registraci je dobrovolné. Osoby, které se zúčastní
soutěže berou na vědomí a výslovně souhlasí
- se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem pro účely uskutečnění Soutěže
(přijímání a kontrola zaslaných Registrací, losování, odevzdání výher, splnění daňových
povinností apod.), a to až do ukončení Soutěže nebo dříve na základě odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů zaslaného na emailovou adresu: info@rancheros.cz.
- s účastí v Soutěži, se všemi ustanoveními těchto Pravidel hry a zpracováním svých osobních
údajů Organizátorem pro účely uskutečnění soutěže
9.2. Po ukončení Soutěže budou osobní údaje automaticky vymazány z evidence zpracovatele
údajů, kterým je Organizátor. Zpracování osobních údaje je Organizátor oprávněn vykonávat
prostřednictvím svých zaměstnanců.
9.3. Organizátor se zavazuje zpracování osobních údajů uskutečňovat v souladu se všeobecně
závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Organizátor se zavazuje, že po dobu
zpracování údajů bude osobní údaje chránit příslušnými opatřeními a technickými prostředky,
zejména proti neoprávněnému přístupu, změně, postoupení, zveřejnění za jiným účelem, než
je uvedeno v Pravidlech hry, výmazu anebo zničení, náhodnému zničení a poškození, dále proti
nedostupnosti, která by nastala změnou použité techniky. Organizátor se zavazuje, že osobní
údaje Soutěžících bude zpracovávat výlučně v míře potřebné pro uskutečnění účelu zpracování
údajů.
9.4. V případě porušení práv Soutěžícího vztahujících se k jeho osobním údajům se Soutěžící
může obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.
9.5. Organizátor kdykoliv umožní Soutěžícímu, aby si vyžádal informace o zpracování jeho
osobních údajů, požádal o přístup k jeho osobním údajům, požádal o opravu, vymazání anebo
omezení zpracování osobních údajů, odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to
na emailové adrese: info@rancheros.cz. Organizátor odpoví na žádost Soutěžícího ve lhůtě 5
pracovních dnů od přijetí žádosti.
9.6. Soutěžící má právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů. V případě, kdy
nesouhlasí s rozhodnutím, které vydal Organizátor na základě námitek, se Soutěžící může
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud. Soutěžící se může kdykoliv
rozhodnout tak, aby ho Organizátor dále nevyhledával a může to oznámit zasláním prohlášení

o rezignaci (s uvedením
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jeho
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údajů)
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9.7. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelnou podmínkou
účasti v Soutěži, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, výmaz, omezení údajů
potřebných pro uskutečnění Soutěže před odevzdáním Výhry vede k vyloučení ze Soutěže.
9.8. Zpracování údajů pro účely uskutečnění Soutěže vykonává Organizátor. Organizátor nesmí
předat osobní údaje třetím osobám.
9.9 Účastník soutěže, který získá Výhru dle těchto Pravidel, poskytuje zároveň Organizátorovi
soutěže souhlas s pořízením obrazového či obrazově zvukového záznamu (fotografie, A/V
záznam) z předání Výhry zachycujícího jeho osobu, a s jeho užitím s uvedením jména a příjmení
Účastníka soutěže, a to bez jakéhokoliv omezení časového, územního, rozsahu a způsobu užití
(včetně užití zveřejněním prostřednictvím sítě Internet a sociálních sítí), vždy však tak, aby
byla šetřena práva a právem chráněné zájmy Účastníka soutěže. Účastník soutěže je oprávněn
tento souhlas kdykoliv odvolat.

10. Různá ustanovení
10.1. Organizátor vylučuje odpovědnost za jakýkoliv nárok na odškodnění, náhradu škody
v souvislosti s účastí v Soutěži, dále za náklady, škody, újmy vyplývající anebo související
s případnými chybami, nedostatky Soutěže nebo její realizace.
10.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv zrušit Soutěž. Organizátor si vyhrazuje právo, aby
Soutěž v odůvodněném případě kdykoliv jednostranně měnil, modifikoval nebo zrušil. V tomto
případě o změnách podmínek účasti v soutěži potřebné informace budou zveřejněné na
internetové adrese: www.rancheros.cz.
10.3. Pro jakékoliv sporné otázky vzniklé v souvislosti se Soutěží je směrodatné rozhodnutí
Organizátora. Toto ustanovení neomezuje právo Soutěžících na uplatnění nároku existujícího
na základě platných právních předpisů.

V Praze dne 23.4. 2019

Ranchero Food s.r.o.

