PRAVIDLA SOUTĚŽE „HLASUJ PRO SVÉHO FAVORITA A VYHRAJ ZÁSOBU
HARIBO NA CELÝ ROK“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „HLASUJ PRO SVÉHO
FAVORITA A VYHRAJ ZÁSOBU HARIBO NA CELÝ ROK“ (dále jen „pravidla“ a „soutěž“).
Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba
vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze
formou písemných dodatků.
Organizátorem soutěže je:
QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K. H. Máchy 936, Přelouč 53501
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)
Zadavatelem soutěže je:
HARIBO CZ s.r.o.
Se sídlem: Maříkova 423/50, 621 00 Brno
IČO: 44962819
DIČ: CZ44962819
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)
1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
a. Soutěž probíhá v termínu 24.5.2021-15.8.2021 („doba konání soutěže“) v České
republice a na Slovensku. Soutěž a některé výhry jsou společné pro Českou republiku
i Slovensko.
b. Tato pravidla upravují podmínky té části soutěže, která probíhá na území České
republiky („místo konání soutěže“). Ta část soutěže, která probíhá na území
Slovenské republiky je upravena samostatnou verzí soutěžních pravidel.
2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
a. Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let
s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník",
„účastník soutěže“ nebo „soutěžící").
b. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k
organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby jím
blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
c. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny, případně z ní budou vyloučeny, bude-li po
jejich zařazení zjištěno, že podmínky účasti nesplňují (např. na základě jimi
poskytnutých nepravdivých informací) či že jednaly v rozporu s pravidly soutěže.
Osoby vyloučené ze soutěže nemají nárok na výhru a výhra v takovém případě
propadá organizátorovi soutěže. Účastník soutěže bude rovněž vyloučen

organizátorem v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření
na spáchání podvodného, nekalého či jiného protiprávního jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k
získání výhry.
d. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito
pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
3. MECHANIKA SOUTĚŽE
a. Registrace v soutěži
i. Soutěžící se registruje na webu www.haribomix.cz (dále jen „soutěžní web
nebo web“), kde hlasuje pro svého favorita, tedy pro nejoblíbenější tvar
Haribo Favourites Mix.
1. Názvy tvarů jsou:
a. Cola, třešně, zlatý medvídek, žába a srdce

ii. Soutěžící při registraci vyplní jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresu
(kontaktní údaje pro případné doručení výhry). Na email zadaný v registraci
přijde výzva k potvrzení hlasování, kterou soutěžící potvrdí, čímž dokončí
hlasování.
iii. Soutěžící se může registrovat s jedním emailem v daném soutěžním období
pouze jednou (dále jen „originální email“). Opakované registrace se stejným
emailem nebudou uznány. Při losování výher společných pro Českou
republiku a Slovensko bude losováno ze všech registrací za dané soutěžní
období na www.haribomix.cz a www.haribomix.sk s originálním emailem,
v případě opakované registrace se stejným emailem, bude brána v potaz
pouze první registrace s originálním emailem a to jak na českém webu
www.haribomix.cz , tak na slovenském webu www.haribomix.sk a také první
registrace na obou soutěžních webech v případě výhry společné pro Českou
republiku a Slovensko.
b. Výhry a výherci
i. Podmínkou pro zapojení se do soutěže je registrace na webu a hlasování pro
neoblíbenější tvar Haribo Favourites Mix.
ii. Výherci jsou losováni.
1. Losování výher 36*zásoba Haribo na rok (3.b.iii.1) a 1* let balónem
(3.b.iii.4) jsou losováni ze všech registrací provedených v České
republice i na Slovensku na webu www.haribomix.cz a
www.haribomix.sk. V soutěži je výhra 36*zásoba Haribo na rok
dohromady pro Českou republiku i Slovensko. V Soutěži je výhra
1*let balónem dohromady pro Českou republiku i Slovensko.
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iv.

v.
vi.
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2. Ostatní výhry, tedy 30*poukázka Albi a 3*let vrtulníkem jsou
losováni pouze z registrací na www.haribomix.cz a ze soutěžících
splňujících pravidla soutěže pro Českou republiku (místo doručení
v České republice, registrace a hlasování na webu
www.haribomix.cz).
Výhry a počty výher:
1. 36*zásoba Haribo na rok (společné pro Českou republiku i
Slovensko)
a. 10 kg produktů Haribo Favourites Mix
b. Produkty Haribo Favourites Mix
i. Výhra obsahuje balení Haribo Favourites Mix: 20 x
175g, 50x 80g a 50x 50g
2. 30*poukázka Albi
a. Doba platnosti poukázky: do 31.12.2021
b. Hodnota poukázky: 1000Kč
c. Možno využít v prodejnách Albi v České republice
3. 3*let vrtulníkem
a. Platnost poukázky do 31.12.2021
b. Výhra zahrnuje let pro 3 osoby.
i. Let nelze rozdělit na 3 samostatné lety
c. Let zajištěn prostřednictvím společnosti Allegria
d. Let je realizován ve městě Mladá Boleslav
i. Doprava na místo je v režii výherce
4. 1*let balonem (společná výhra pro Českou republiku i Slovensko)
a. Platnost poukázky do 8.6.2022
b. Výhra zahrnuje 4 vouchery – let je pro 4 osoby
c. Let zajištěn prostřednictvím společnosti www.balony.eu
d. Start letu po celé České republice, po domluvě výherce a
společnosti zajišťující samotný let, více informací na
https://www.balony.eu/startovni-mista
i. Doprava na místo startu/letu je v režii výherce
U voucherů a poukázek je stanovená doba, do kdy se musí výhry využít či
vyčerpat. Organizátor soutěže nezodpovídá ze případné prodloužení lhůty,
pokud dojde k omezení služeb daného dodavatele z důvodu pandemie,
nepřízně počasí či dalších důvodů. O případném možném prodloužení
čerpání voucheru či poukázky již jedná výherce přímo s dodavatelem výhry.
Při každém losování je losován výherce a také náhradník.
Výherce bude o výhře informován do 2 pracovních dnů od losování emailem
nebo telefonicky. Pokud se nepodaří výherce po 3 pokusech zkontaktovat,
výhra propadá ve prospěch náhradníka. Výherce je zveřejněn na webu
www.haribomix.cz a www.haribomix.sk – zveřejněno je křestní jméno,
počáteční písmeno příjmení a město (např. Pavel N., Hradec Králové).
Zadavatel ani Organizátor soutěže neodpovídá za to, pokud informativní emaily budou ukládány (tzv. padat) do spamové či nevyžádané pošty
soutěžícího. Soutěžící odpovídá za kontrolu pošty i v tomto rozsahu.
V případě, že výherce odmítne výhru nebo neposkytne údaje potřebné pro
zaslání výhry do 7 dnů od doby, kdy byl o výhře informován, propadne výhra
ve prospěch náhradníka.

ix. V případě, že výhra nebude moci být předána ani výherci ani náhradníkovi,
připadne ve prospěch zadavatele, další náhradník již nebude losován.
x. Soutěžící, kteří nevyhráli výhru, nebudou organizátorem nijak vyrozuměni.
xi. Výhry není možné vyplatit v hotovosti či v jiném plnění. Zadavatel má
v odůvodněných případech (např. výpadek dodávek) právo nahradit výhry
obdobnými produkty.
xii. Z obdobných důvodů může Zadavatel upravit příslušné zde uvedené lhůty.
xiii. Případnou odpovědnost za vady výhry uplatní soutěžící u výrobce, resp.
dodavatele výhry; Zadavatel či Organizátor mu k tomu poskytne nezbytnou
součinnost.
xiv. Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za jakákoli rizika nebo náklady
související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher nebo jiným
nakládáním s nimi.
c. Soutěžní kolo a počty výher
i. V jednotlivých soutěžních kolech (dále jen „soutěžní kolo“ nebo „soutěžní
období“) dle tabulky níže bude losován výherce z registrací za dané soutěžní
období, celkem je 12 soutěžních kol.
ii. Při každém losování se losuje výherce dle počtu viz. „tabulka výher“ níže a
také náhradník/náhradníci pro případ, že by se výherce do stanovené lhůty
nepodařilo zkontaktovat, nebylo možno předat výhru nebo výherce nesplnil
pravidla soutěže.
iii. Losování po skončení daného soutěžního kola probíhá do 3 pracovních dní
od ukončení soutěžního období.
iv. Výhry losované po skončení soutěže budou losovány nejdéle v termínu
18.8.2021, tedy do 3 pracovních dní od skončení soutěže.
v. Výhra: zásoba Haribo na rok
1. Losování probíhá po skončení každého soutěžního kola
2. Celkem je v soutěži 36 výher, 3 výhry za každé soutěžní kolo
3. Po každém soutěžním kole je losován 3x výherce a 1x náhradník
4. Losování proběhne z registrací v daném soutěžním kole na webu
www.haribomix.cz a z registrací na webu www.haribomix.sk .
5. Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovensko
vi. Výhra: poukaz Albi
1. Losování probíhá po skončení celé soutěže
2. Losován je 30 výherců a 3 náhradníci
3. Celkem je v soutěži 30 výher
vii. Výhra: let vrtulníkem pro 3 osoby
1. Losování probíhá po skončení 4., 8. a 12. soutěžního kola
2. První výherce za období 24.5.-20.6.2021 se losuje ze soutěžích
registrovaných v tomto období (24.5.-20.6.2021), druhý výherce za
období 21.6.-18.7.2021 se losuje ze soutěžících registrovaných
v tomto období (21.6.-18.7.2021) a třetí výherce za období 19.7.15.8.2021 se losuje ze soutěžících registrovaných v tomto období
(19.7.-15.8.2021)
3. Celkem jsou v soutěži 3 výhry
4. Losován je vždy 1 výherce a 1 náhradník
viii. Výhra: let balónem pro 4 osoby

1. Losování probíhá po skončení celé soutěže a losuje se ze všech
registrací na webu www.haribomix.cz a www.haribomix.sk, které
zákazníci v době trvání soutěže uskutečnili
2. Celkem je v soutěži 1 výhra
3. Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovensko
4. Losován je 1 výherce a 1 náhradník
Tabulka výher

Soutěžní kolo

Termín soutěžního
kola

1. soutěžní kolo

24.5. - 30.5.2021

2. soutěžní kolo

31.5. - 6.6.2021

3. soutěžní kolo

7.6. - 13.6.2021

4. soutěžní kolo

14.6. -20.6.2021

5. soutěžní kolo

21.6. - 27.6.2021

6. soutěžní kolo

28.6. - 4.7.2021

7. soutěžní kolo

5.7. - 11.7.2021

8. soutěžní kolo

12.7. - 18.7.2021

9. soutěžní kolo

19.7. - 25.7.2021

10. soutěžní kolo

26.7. - 1.8.2021

11. soutěžní kolo

2.8. - 8.8.2021

12. soutěžní kolo

9.8. - 15.8.2021

zásoba
Haribo na
rok

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

poukaz Albi

let
vrtulníkem
pro 3 osoby

let balonem pro
4 osoby
(4*voucher pro
1 osobu)

1

30

1

1

1

d. Předání výher
i. Výherci bude výhra zaslána logistickou společností nebo poštou do 14
pracovních dní od odsouhlasení výhry (informování o výhře ze strany
organizátora, potvrzení doručovací adresy ze strany výherce). Výherce bude
informován o termínu odeslání výhry na určenou adresu.
ii. Organizátor ani zadavatel neručí za případné poškození nebo ztrátu výhry
logistickou společností nebo Českou poštou. Případné reklamace týkající se
logistiky výhry výherce směřuje na logistickou společnost nebo Českou poštu.
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že Zadavatel, tj. společnost
HARIBO CZ s.r.o., se sídlem Brno-Ivanovice, Maříkova 423/50, PSČ 621 00, Česká
republika, IČO: 44962819, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní
údaje v rozsahu jména, příjmení, mobilního telefonního čísla, e-mailové adresy a
adresy, a případně dalších údajů sdělených Zadavateli nebo Organizátorovi,
zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání
soutěže a případnou kontrolu ze strany orgánů veřejné moci.

b. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v
soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Zadavatelem, Organizátorem
a soutěžícím vyplývajících z účasti v soutěži. Organizátor je ve vztahu k osobním
údajům soutěžících zpracovatelem Zadavatele. Osobní údaje nebudou předávány k
dalšímu zpracování žádným jiným třetím osobám vyjma logistických společností
doručujících výhru.
c. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu tří (3) let
od jeho udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas
kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese zadavatele nebo na e-mailu
haribo@forcom.cz.
d. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo na přístup k
osobním údajům, na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních
údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány
protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech na
přenositelnost údajů a vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího
bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro
zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména jeli důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost
obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Při realizaci svých práv či v jiných
záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se mohou soutěžící obracet na
Zadavatele písemně dopisem na adresu Pořadatele, e-mailem na e-mailovou adresu
haribo@forcom.cz
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a. Zadavatel a Organizátor si vyhrazují právo kdykoliv upravit pravidla soutěže či soutěž
zrušit. Veškeré změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření
zájmů soutěžících. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou
písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních
stránkách.
b. Zadavatel a Organizátor neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích či telefonických
služeb, internetu nebo e-mailového spojení se soutěžícím).
c. Zadavatel nebo Organizátor ze soutěže vyloučí, a nepředají případné výhry, osobám
jednajícím v rozporu s pravidly, obecně závaznými předpisy a/nebo dobrými mravy
ve vztahu k soutěži.
d. Soutěžící odesláním úplné a řádné registrace vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly
a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo
jednající v rozporu s pravidly, či jinak nečestně, nebudou do soutěže zařazeni,
popřípadě budou ze soutěže bez náhrady vyloučeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se
i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které
poskytla, či neférového jednání, nemá nárok na výhru.
e. Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na www.haribomix.cz
V Praze dne 2.5.2021

