Pravidla a podmínky soutěže Adventní kalendář L’OCCITANE 2016
1. Obecná ustanovení
1.1 Vánoční soutěž L‘OCCITANE (dále jen "Soutěž") organizuje společnost L'OCCITANE Central Europe
s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97207 (dále jen "Organizátor").
1.2 Soutěž probíhá od 21. 11. do 4. 12. 2016 na Facebookových stránkách Organizátora a ve vybraných
kamenných prodejnách L’OCCITANE na území České republiky (2.4.1).
1.3 Soutěž není určena pro zaměstnance Organizátora a jejich rodinné příslušníky. Rodinní příslušníci jsou
definováni jako: rodiče, děti, sourozenci, manželé.
1.4 Účastí v Soutěži soutěžící souhlasí, že přijímá tato její závazná Pravidla a podmínky.
1.5 Účast v Soutěži je dobrovolná a zdarma, tj. jednání, souhlasy či poskytnutí práv ze strany soutěžících
jsou bezplatná. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného
vkladu.
1.6 Obdržení jakékoli výhry dle článku 3.2 je podmíněno registrací v Provence Beauty Club (stávající či nově
založenou) zahrnující akceptaci Podmínek členství v PBC.
2. Pravidla a mechanizmus Soutěže
2.1 Soutěž probíhá prostřednictvím uveřejňování soutěžních otázek na Facebookových stránkách
Organizátora: https://www.facebook.com/loccitane.cz/
2.2 Soutěžní otázka bude publikována po dobu Soutěže vždy v 17:30 h SEČ.
2.3 Na otázku existuje vždy jedna správná odpověď.
2.4 Správnou odpověď je třeba sdělit prodejní asistentce v některé z vybraných kamenných prodejen
L’OCCITANE.
2.4.1 Vybrané kamenné prodejny účastnící se soutěže:
Adresa

Obchodní centrum

Palladium
Nový Smíchov
Chodov
Černý most
Olympia Brno
Karolina Ostrava
Olympia Plzeň

Náměstí Republiky 1
Plzeňská 8
Roztylská 232/19
Chlumecká 765/6
U Dálnice 777
Jantarová 3344/4
Pisecká 972/1

Praha 1
Praha 5
praha 4
Praha 9
Brno - Modřice
Ostrava 2
Plzeň

110 00
150 00
140 00
190 00
664 42
702 00
326 00

2.5 Je-li soutěžící se správnou odpovědí na prodejně jako první (rozumí se okamžik sdělení správné
odpovědi prodejní asistentce), získává hlavní výhru ve formě výrobku L’OCCITANE z příslušného okénka
Adventního kalendáře L’OCCITANE.
2.6 Každý následující soutěžící se správnou odpovědí získává nárok na 10% slevu z prodejní ceny 1 balení
výrobku L’OCCITANE, o který se v daném dni soutěžilo.

2.6.1 Tuto slevu je možné uplatnit do 17:30 h SEČ následujícího dne, tedy do vyhlášení další soutěžní
otázky.

3. Výhry
3.1 Výhry v Soutěži zajišťuje Organizátor, tedy L'OCCITANE Central Europe s.r.o.
3.2 Výhry v Soutěži mají 2 úrovně a Organizátor si vyhrazuje právo je v průběhu soutěže měnit.
- Hlavní výhra: Každý den 7x plnohodnotný produkt L’OCCITANE (na každé vybrané kamenné prodejně
1x).
- Následující výhra: Sleva 10 % na výherní produkt (1 balení pro 1 soutěžícího) platící 24 h.

4. Postup při předávání výhry
4.1 Výhercem hlavní ceny se stává vždy první soutěžící, který se se správnou odpovědí dostaví do některé
vybrané kamenné prodejny (rozumí se okamžik sdělení správné odpovědi prodejní asistentce).
4.2 Výhercem slevy 10 % se stává každý soutěžící, který se se správnou odpovědí dostaví do vybrané
kamenné prodejny v následujícím pořadí po prvním výherci.
4.3 Cenu nelze směnit za hotovost nebo za jakoukoliv jinou cenu.
4.4 Cena může být předána pouze výherci.
4.5 Pokud výherce nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1.3, 1.6 pravidel, nemá právo na výhru.
4.6 Předávání hlavní výhry včetně podoby výherce může být foto dokumentováváno a následně zveřejněno
na Facebookových stránkách Organizátora. Výherce uděluje s tímto užitím souhlas, a to na dobu pěti let
od skončení Soutěže.
4.7 Během předávání výhry bude výherce vyzván k podepsání potvrzení o převzetí výhry, jinak výhru ztrácí.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Účastí v Soutěži účastník potvrzuje, že splňuje všechny podmínky, které ho opravňují k účasti v ní, a
souhlasí s jejími Pravidly a podmínkami.
5.2 Organizátor má právo vyloučit účastníky ze Soutěže v případě, že zjistí porušení těchto Pravidel ze
strany účastníka, jejich zneužití nebo jednání k újmě Organizátora, v rozporu s platnými předpisy a
dobrými mravy.
5.3 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž předčasně ukončit (nevyhlásit další soutěžní otázku). Organizátor
není vůči soutěžícím zavázán. Vyhrazuje si právo činit kdykoliv další rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny Pravidel a podmínek, ukončení, přerušení Soutěže,
pozastavení Soutěže nebo vyloučení soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to
zejména z důvodu nedodržení Pravidel a podmínek nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného
závadného chování ze strany soutěžícího.

5.4. Pravidla a podmínky v plném znění jsou uveřejněny na webu Organizátora http://cz.loccitane.com/ a
dostupné k nahlédnutí ve vybraných kamenných prodejnách (2.4.1).
5.5 Soutěžící dává svou účastí v Soutěži souhlas k tomu, aby Organizátor v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon”), zpracoval Soutěžícím uvedené osobní údaje, tj. shromáždil, uchovával a zpracoval tyto údaje, a
to i v elektronické podobě, a používal je za účelem administrace a vyhodnocení Soutěže, předání cen v
Soutěži, k dalším marketingovým účelům a za účelem nabízení obchodu a služeb, to vše v rozsahu jméno,
příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, elektronická adresa, telefonní číslo, to vše po dobu
nejvýše pěti let od zahájení Soutěže. Tento souhlas se týká také materiálů získaných při předání výhry dle
odstavce 4.6. Soutěžící potvrdí Organizátorovi znovu na požádání udělení souhlasů jednostranně či ve
smluvní formě. Registrací v Soutěži rovněž uděluje soutěžící souhlas Organizátorovi k zasílání obchodních
sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, (a to nejvýše na dobu pěti let od zahájení Soutěže) a to prostřednictvím v
Registraci vyplněného elektronického kontaktu Soutěžícího. Soutěžící má právo kdykoli svůj souhlas
v plném rozsahu nebo zčásti odvolat, a to písemnou formou doporučeným dopisem na adresu sídla
Organizátora nebo elektronicky (E-mailem) na adresu administration@loccitane.cz nebo také k tomuto
účelu jinde uvedenou, a dále má práva dle § 12 a § 21 Zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které
se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu
případné újmy podle příslušných právních předpisů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
Organizátorovi a má za následek vyloučení Soutěžícího z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na
cenu, je-li doručeno Organizátorovi před jejím předáním, stejně jako opětovné nepotvrzení souhlasu.

