
PRAVIDLA VELKÉ SOUTĚŽE WINTER TIME 

 

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce 

nazvané Velká soutěž WINTER TIME (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným 

dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových 

stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím 

spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na 

uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají 

přednost tato úplná pravidla. 

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných 

dodatků.  

Pořadatelem soutěže je Gabriella Salvete s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 

Praha 8 IČ: 281 48 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

Sp. zn. C 303253, zastoupená panem Alešem Monteleone, jednatelem. (dále jen „pořadatel“) 

  

I. Termín a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 12. 11. 2021 00:00:00 hod do 28. 01. 2022 23:59:59 hod včetně 

(dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání 

soutěže“), prostřednictvím webových stránek https://wintertime.gabriellasalvete.com/ (dále 

jen „soutěžní web“).  

II. Účastníci soutěže: 

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s adresou pro 

doručování na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také 

„zájemce“).  

2. Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících 

odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“). 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 

nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv 

důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti 

v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.   

  



III. Účast v soutěži: 

1. Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže udělá následující: 

a. Navštíví webovou stránku https://wintertime.gabriellasalvete.com/ a seznámí se 

s produkty z kolekce Winter Time. 

b. Začne sledovat oficiální instagramový nebo facebookový účet @gabriellasalvete. 

c. Okomentuje soutěžní post a odpoví na otázku: Který produkt z kolekce Winter Time vás 

nejvíce zaujal a jak si s ním užijete letošní zimu. 

2. Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem umístění komentáře 

pod soutěžní post, který přísluší právě probíhajícímu kolu soutěže. 

3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, v každém kole soutěže je však 

potřeba splnit výše uvedené úkony pro zařazení do soutěže. (body a.b.c., odst.III) 

4. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, 

technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní 

registrace na soutěžní web, či funkčnost soutěžního webu. 

 

IV. Určení výherců:  

1. Po ukončení každého kola soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních 

registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali, vylosován jeden 

výherce hlavní výhry daného kola soutěže a další 3 výherci, kteří získají kosmetický balíček 

Gabriella Salvete.  

2. Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 3 pracovních dní od 

ukončení daného kola soutěže. O losování bude vyhotoveno oznámení prostřednictvím 

příspěvku na Instagramovém účtu Gabriella Salvete.  

3. Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže 

nejpozději do 7 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou 

uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být 

vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění 

relevantních dodatečných informací. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící 

informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu. 

 

4. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 7 

pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže 

vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady 



ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně 

jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. 

 

5. Výhra bude výherci zaslána, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru. 

 

6. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho 

nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn 

rozhodnout o dalším užití. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli 

odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

 

7. Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu jednoho kola soutěže.  

 

8. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. 

méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, popř. není-li možné 

výhry rozdělit z jiného relevantního důvodu (v souladu s právními předpisy a pravidly této 

soutěže), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout 

o jejich dalším užití. 

  

V. Výhry v soutěži: 

1. V soutěži se hraje o následující výhru  

1x Voucher na nákup v hodnotě 3000 Kč na e-shopu https://retail.theitalians.cz/ 

2x Voucher na pobyt v hodnotě 3500 Kč na https://www.amazingplaces.cz/ 

9x Kosmetický balíček s produkty Winter Time  

          

(dále jen “výhra”) 

Do soutěže je vloženo celkem 12 ks výhry. 

Soutěž je pořádána výhradně pořadatelem. Soutěž není žádným způsobem provozována, 

sponzorována nebo spojena s Instagramem, Facebookem ani společností DM Drogerie markt 

s.r.o. 

 



ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. 

Základní ustanovení 

 Provozovatelem webu a správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Gabriella Salvete 
s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 281 48 959, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 303253, zastoupená 
panem Alešem Monteleone, jednatelem (dále jen „Správce“). 

1.     Kontaktní údaje správce jsou 

email: info@gabriellasalvete.com 

2.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků 
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity 
této fyzické osoby. 

3.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které 
správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění 
smlouvy.  

• Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou 
zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které 
však v současné době Správce nevyužívá.  

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  

·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 



·      oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

·      Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro 
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 
odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že 
nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  

2.     Účelem zpracování osobních údajů je 

·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro 
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je 
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není 
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  

3.     Ze strany správce nedochází / dochází[4]  k automatickému individuálnímu rozhodování 
ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.  

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1.     Správce uchovává osobní údaje  

·      po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi 
Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od 
ukončení smluvního vztahu).  

·      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, 
nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby  

·      podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,  

·      podílející se na zajištění provozu služeb, 

·      zajišťující marketingové služby. 



2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé 
mailingových služeb / cloudových služeb.  

VI. 

Vaše práva 

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte  

·      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 
GDPR.  

·      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

·      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  

·      právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  

·      právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email 
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů. 

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních 
údajů v listinné podobě. 

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste 
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 



2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového 
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany 
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 
údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto 
podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 11.2021. 

   

 


