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1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Brickland s.r.o., se sídlem Nepomucká 915/208, Černice, 326 00 Plzeň, IČ: 252 34
765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11316, (dále jen jako „Pořadatel“).

2. Stručný popis soutěže

Soutěž „Vyhraj auto s Brickland,“ (dále jen jako „Soutěž“) je marketingová soutěž určená pro zákazníky Pořadatele, kteří si
zakoupí vybrané zboží ze sortimentu Pořadatele s tím, že podrobné podmínky upravující účast v Soutěži jsou stanoveny v těchto
pravidlech (dále jen jako „Pravidla“).

Účast v soutěži je dobrovolná.

3. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 17.01.2022 od 8.00 hod do 22.02.2022 do 12:00 hod. (dále jen jako „Doba trvání Soutěže“) na
území České republiky.

4. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem může být fyzická osoba starší 18ti let, fyzická osoba podnikatel či právnická osoba, v každém případě se sídlem a
doručovací adresou na území ČR, (dále jen jako „Soutěžící“).

Podmínkou účasti na Soutěži je, že Soutěžící v Době trvání Soutěže:

● zakoupí některý z níže uvedených produktů a
● zároveň uhradí zálohovou fakturu vztahující se k zakoupenému zboží a
● udělí svůj souhlas s účastí v Soutěži vyplněním formuláře Souhlas s účastí v Soutěži

Soutěž se vztahuje na koupi níže uvedeného zboží – výrobků ze sortimentu Pořadatele, zakoupeného přímo od Pořadatele:

● Lícové cihly
● Lícové obkladové pásky
● Cihelná dlažba
● Keramické krycí desky plotů a zídek

(společně dále jen jako „Soutěžní výrobky“).



Jeden Soutěžící se může Soutěže účastnit i vícekrát, nakoupí-li v Době trvání Soutěže opakovaně Soutěžní výrobky v minimální
hodnotě 10.000,-Kč/ jeden nákup. Účast v Soutěži je tedy vázána na jednotlivé nákupy Soutěžních výrobků.

Souhlas s účastí v Soutěži a doklad o úhradě zálohy k nákupu Soutěžních výrobků je zákazník povinen doložit osobně
na prodejně Pořadatele anebo zaslat na email: brickland@brickland.cz

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže, zejména osoby mající s Pořadatelem
uzavřen pracovněprávní či jiný obdobný vztah včetně osob jim blízkých ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, (dále jen jako „Občanský zákoník“).

5. Výhra

Výhrou je auto v hodnotě 30.000,- Kč, (dále je jako „Výhra“).

6. Určení výherců

Výhercem se stane Soutěžící, který bude vylosován v losování, které se uskuteční dne 22.2.2022 ve 22:22 hodin, (dále jen také
jako „Výherce“).

Podmínkou pro vznik vítězství je splnění všech podmínek stanovených těmito Pravidly. V případě, že Výherce nebude tyto
podmínky splňovat, nevzniká mu nárok na Výhru.

Výherce bude po skončení losování o Výhře informován Pořadatelem emailem nebo telefonicky.

Zároveň bude jméno a příjmení nebo název Výherce oznámeno prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí Pořadatele
(Facebook, Instagram) v den konání losování ve 22 hod a 22 min.

Výhra bude Výherci předána zástupcem Pořadatele nejpozději do 1.6.2022, a to formou osobního předání v sídle Pořadatele
nebo doručením na doručovací adresu Výherce.

7. Další podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo po celou dobu jejího trvání Soutěž bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit a/ nebo zrušit, a to tak, že
změnu uveřejní na svých webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla.

Soutěžící nejsou oprávněni vyžadovat místo Výhry v Soutěži jakékoli peněžní či jiné plnění.

Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak právně zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiné plnění než plnění uvedené v těchto
Pravidlech.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat po celou dobu trvání Soutěže plnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené.



Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání Soutěže vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících, pokud by takový Soutěžící porušoval
tato Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením Soutěžícímu mohla vzniknout. Obdobně bude
postupováno v případě jednání Soutěžícího v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Soutěže nebo bude-li zjištěno
jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele.

Nebude-li ze strany Výherce poskytnuta součinnost k převzetí Výhry, nárok na Výhru zaniká. Obdobně bude postupováno i v
případě, kdy nebude možné předat Výhru Výherci z důvodu nesprávných či neúplných údajů sdělených Výhercem Pořadateli.

Úplné znění těchto Pravidel je zveřejněno na webových stránkách Pořadatele s tím, že Pravidla mohou být ve zjednodušené či
zkrácené verzi publikována i v propagačních materiálech (sociální sítě, tištěná inzerce). Tato Pravidla jsou však jediným
dokumentem, který závazně a úplně upravuje pravidla a podmínky Soutěže.

Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené Soutěžícím či třetím osobám v souvislosti s účastí v
Soutěži a užíváním Výhry. Stejně tak Pořadatel nenese odpovědnost za vady Výhry.

Jako příjemce Výhry je Výherce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových
předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Výhry.

Na Výhru v Soutěži není právní nárok.  Výhra není soudně vymahatelná.

8. Ochrana osobních údajů

Soutěžící je srozuměn s tím, že v souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje, a to výlučně pro účely
realizace Soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele) v rozsahu jméno a příjmení,
e-mail, telefon, doručovací adresa, (dále jen jako „Osobní údaje“).

Soutěžící se zavazuje uvádět pouze platné a správné Osobní údaje a o jejich případných změnách Pořadatele informovat.

Správcem Osobních údajů je Pořadatel. Kontaktní údaje Pořadatele jsou uvedeny v těchto Pravidlech.

Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány pro účely realizace Soutěže, její organizace a vyhodnocení v souladu s
příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením 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 a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Právním základem pro zpracování Osobních údajů může být:

● plnění závazku Pořadatele jakožto správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR
● splnění právní povinnosti Pořadatele jakožto správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR
● ochrana zájmu Pořadatele jakožto správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR (přímý marketing).

Osobní údaje Soutěžících mohou být předány osobám pověřeným Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování
soutěží.

Soutěžící berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení nebo název Výherce budou
zveřejněny v souvislosti s vyhlášením výsledku Soutěže a s tímto postupem udělují svůj výslovný souhlas.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu GDPR.



Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže dle Pravidel a v případě udělení souhlasu dle čl. 9 pak 3 roky po
skončení Soutěže, nestanoví-li obecně závazný právní předpis lhůtu delší.

Kdykoliv v průběhu zpracování Osobních údajů může Soutěžící využít těchto svých práv: požadovat od Pořadatele jakožto
správce přístup k Osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a
vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Účast v Soutěži a s tím související poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, zpracování Osobních údajů je však jako smluvní
požadavek nezbytné pro účast v Soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se Soutěže.

Soutěžící svojí účastí v Soutěži udělují souhlas ve smyslu ust. § 84 a násl. Obč.z. s tím, aby pořadatel zachytil podobu
Soutěžících a jejich projevy osobní povahy související s účastí v Soutěži (zejména při předání Výhry) ve formě obrazového,
zvukového, či zvukově-obrazového záznamu a tyto dále zveřejnil v tištěných i internetových sdělovacích prostředcích,
propagačních materiálech a sociálních sítích, a to výlučně v souvislosti s konáním Soutěže. Souhlas dle předchozí věty je udělen
po dobu trvání Soutěže dle těchto Pravidel a 1 roku poté.

Při zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů se může Soutěžící obrátit na
Pořadatele na adrese jeho sídla uvedené v těchto Pravidlech.

Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha
7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

9. Zasílání obchodních sdělení

Soutěžící bere na vědomí, že podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách inform. společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách info. sploleč. ) je Pořadatel oprávněn využít podrobnosti el. kontaktu pro
prostředky šíření obch. sdělení týkajících se jeho vlastních obchodních výrobků nebo služeb.

Soutěžící měl možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu při poskytnutí svého kontaktu a
dále má možnost tak učinit kdykoli prostřednictvím odhlášení v každém jednotlivém newsletteru.

Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti
zpracování Osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely
zpracovávány.

10. Kontaktní informace

V případě potřeby doplnění vysvětlujících informací mohou Soutěžící kontaktovat zástupce Pořadatele na emailové adrese
ratajova@brickland.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách Pořadatele: www.brickland.cz a každý Účastník Soutěže s nimi svojí účastí
v Soutěži vyslovuje bezvýhradný souhlas.

Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na webových stránkách Pořadatele stránkách, přičemž platí, že změna
bude účinná od okamžiku zveřejnění.

V Plzni dne 15.1.2021.

https://www.uoou.cz
http://www.brickland.cz

