
 

I.  

Vyhlašovatel soutěže 

 

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je společnost Mamuri Hungary Kft, se sídlem 

Karinthy Frigyes út 17. III/22, 1117 Budapešť, Maďarsko., IČ: 13365787-2-43. 

(dále jen „vyhlašovatel“).  

 

 

II. 

Místo a doba trvání soutěže 

 

Soutěž „Velká letní soutěž SELL“ (dále jen „soutěž“) probíhá v termínu od 15. června 2021 

0:00 hod. do 30. července 2021 23:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) prostřednictvím 

internetové sítě na webu www.sellmag.cz/soutez. 

 

III.  

Základní principy soutěže 

 

Soutěže se prostřednictvím internetových stránek www.sellmag.cz/soutez mohou zúčastnit 

všechny svéprávné plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a 

adresou pro doručování výhry na území České republiky, které: 

 

Odpoví na soutěžní otázku prostřednictvím formuláře na webové adrese 

www.sellmag.cz/soutez 

 

Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící používající falešné nebo fiktivní e-mailové adresy a 

soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje. 

 

Informační linka k soutěži je e-mailová: soutez@rededitions.cz 

 

IV. 

Výherce, výhry v soutěži a předání výher: 

 

Do soutěže „Velká letní soutěž SELL“ jsou vloženy následující výhry: 

 

1. cena – sušičky Beko HygieneShield DS8539TU  

2. cena – čistička vzduchu Beko ATP 7100 I  

3. cena – čistička vzduchu Beko Beko ATP 6100 I 

 

Výherci 1. až 3. ceny soutěže budou vyhodnoceni dne 20.8. zástupcem pořadatele soutěže a 

zástupce společnosti Beko Spolka Akcyjna, org. sl., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 

27371948 (dále jen „Beko“). 

Každý výherce bude o výhře informován nejdéle do 5 pracovních dnů následujících po jeho 

výběru, kdy bude kontaktován telefonicky nebo e-mailem zástupcem vyhlašovatele, který mu 

sdělí podrobnosti o získání a předání nebo doručení výhry.  



 

Nárok na předání výhry vzniká teprve po vzájemné komunikaci vyhlašovatele a výherce 

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli a dále 

pak ke Beko, či k firmám pověřeným zajištěním této soutěže a rovněž jejich rodinní 

příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze 

soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 

pravidlům nebo je poruší. 

 

Vyhlašovatel neposkytuje záruku a nenese odpovědnost za jakékoli případné vady výhry. 

Případné reklamace musí výherce uplatnit u poskytovatele výhry, kterým je společnost Beko. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti vyhlašovatele  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhra nebude 

poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly, dále právo 

kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez 

náhrady zrušit.  

 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je vyhlašovatelem 

stanovena. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 

 

Vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny čísla mobilního 

telefonu výherce, nedostupnosti mobilního čísla nebo v důsledku chyby v doručování na 

straně mobilního operátora. 

 

Vyhlašovatel zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s 

příslušnými právními předpisy. Vyhlašovatel neodpovídá za případné porušení daňové 

povinnosti nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce. 

 

Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, 

předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku 

na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při 

pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, 

jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele 

způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného 

chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání 

ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je 

vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. 

 

 

VI. 



Osobní údaje 

 

Soutěžící uděluje přihlášením se prostřednictvím internetových stránek 

www.sellmag.cz/soutez vyhlašovateli bezplatný souhlas se zpracováním poskytnutých 

osobních údajů vyhlašovatelem soutěže, společnosti Mamuri Hungary Kft, se sídlem Karinthy 

Frigyes út 17. III/22, 1117 Budapešť, Maďarsko (dále jen „správce“), pro účely vyhodnocení 

soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese 

vyhlašovatele odvolán (aktuální adresa vyhlašovatele viz www.sellmag.cz). 

 

Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje 

budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa 

bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí 

údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel. 

 

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 60 

dnů zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob 

pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s 

udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo 

dopravě výher v soutěži. 

 

Osobní údaje soutěžících s výjimkou platných výherců 1. až 3. ceny budou zpracovávány a 

uloženy po dobu 60 dnů od skončení doby konání soutěže zejména pro potřeby řešení otázek 

souvisejících s účastí v soutěži a řešení případných reklamací. Po skončení uvedené lhůty 

budou soubory s osobními údaji vymazány ze všech databází, nosičů dat a úložišť. Osobní 

údaje platných výherců 1. až 3. ceny budou uloženy po dobu 1 roku od předání výhry a to z 

důvodu schopnosti vyhlašovatele splnit případně povinnost poskytnutí součinnosti orgánům 

daňové správy. 

 

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu 

osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, 

právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například 

žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou 

jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.  

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a 

neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.  

 

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění 

pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese www.sellmag.cz/soutez a v písemné 

formě také v sídle vyhlašovatele. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s 

dotazem na e-mail soutez@rededitions.cz.  

 



 

 

V Praze dne 15. června 2021 

 

Mamuri Hungary Kft. 


