Pravidla soutěže s názvem 3x letní dovolená v karavanu zdarma (dále jen „soutěž“)

Organizátor soutěže:
Campiri s.r.o.
se sídlem Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 09283447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 345166
(dále jen „Campiri“ nebo „organizátor“)

1.

Pravidla konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) od 1.6.2022 do 30.6.2022
(dále jen „doba trvání soutěže“). Do soutěže je automaticky zařazen ten, kdo si zarezervuje jakýkoliv
karavan nebo obytný vůz (dále jen „Vozidlo“) prostřednictvím webových stránek www.campiri.com a to
minimálně na dobu 7 dnů , maximálně však po dobu 21 dnů na období kdykoliv od 1.6.2022 do
30.9.2022.

Podmínkou účasti v soutěži je řádná rezervace, zapůjčení a vrácení Vozidla v souladu s Obchodními
podmínkami pro zájemce o vozidla.
Ze soutěže bude vyřazen a na výhru nemá nárok ten, kdo zrušil rezervaci či neuzavřel nebo předčasně
ukončil nájemní smlouvu k Vozidlu.
Dále bude ze soutěže vyřazen a na výhru nemá nárok ten, kdo navrátí Vozidlo poškozené nebo značně
znečištěné či jinak v rozporu s podmínkami navrácení Vozidla.

2.

Výherce a předání výher:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
Ze soutěže budou vyloučeni zaměstnanci Campiri a osoby jim blízké a dále ti účastníci soutěže, kteří
nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu s právními
předpisy či dobrými mravy.
Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom
bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

Výherci soutěže budou o svojí výhře informováni prostřednictvím e-mailové adresy, a to nejpozději do 7
dnů od skončení soutěže.
V případě, že výherce nezašle organizátorovi požadované informace o způsobu zaslání výhry, případně
číslo bankovního účtu do 7 dnů ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch
organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití.
Každý soutěžící může vyhrát jen jednu výhru. Není možné požadovat vydání jiné výhry než té, která je
určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher.
Organizátor si vyhrazuje právo nepředat výhru a zrušit soutěž v případě, že počet účastníků soutěže je
nižší než 49.
3.

Výhra

Celkový počet výherců je tři. 1. výhercem se stává 50. účastník soutěže, který splní pravidla soutěže, 2.
výhercem se stává 200. účastník soutěže, který splní pravidla soutěže a 3. výhercem se stává 300. účastník
soutěže, který splní pravidla soutěže. Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 15.10.2022 na webových
stránkách www.campiri.com.
Každý výherce si může zvolit, zda mu bude peněžitá výše výhry vyplacena na bankovní účet, který sdělí
organizátorovi nebo mu bude ekvivalent výhry poskytnut v kreditech prostřednictvím dárkového
voucheru Campiri. Organizátor se zavazuje připsat peněžitou výhru na bankovní účet nejpozději do sedmi
pracovních dnů od data sdělení výběru zaslání výhry dle předchozí věty. Dárkový voucher bude zaslán na
e-mailovou adresu výherce do 24 hodin od data sdělení výběru zaslání výhry. Výherci budou o své výhře
informováni prostřednictvím e-mailu, stejně tak ostatní účastníci soutěže, kteří se výherci nestali, budou o
tomto informováni prostřednictvím e-mailu.

1. Výhra: 100% zpětná úhrada realizovaného pronájmu Vozidla 50. účastníka soutěže,
2. Výhra: 100% zpětná úhrada realizovaného pronájmu Vozidla 200. účastníka soutěže,
3. Výhra: 100% zpětná úhrada realizovaného pronájmu Vozidla 300. účastníka soutěže.

4.

Všeobecné podmínky:

Výhrou se rozumí úhrada výše Nájemného dle Obchodních podmínek pro zájemce o vozidla vyjma
dobrovolných příplatků za doplňkové vybavení a služby.
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat
soudní cestou. Reklamace vad se na výhry nevztahují.
Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Organizátor
soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Organizátor prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry
výherci či jiné osobě vzniknout.

5.

Zpracování osobních údajů

Pro organizátora je důležitý vysoký standard ochrany soukromí soutěžících. S údaji je nakládáno s řádnou
péčí a v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany
soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a údaje jsou chráněny v maximální možné
míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Výherce souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu svého jména, příjmení, adresy trvalého bydliště,
telefonního čísla, e-mailové adresy, čísla bankovního účtu a případných dalších údajů a to pro účely
organizace soutěže (zejména ověření splnění podmínek soutěže a předání ceny) a to po dobu nezbytně
nutnou od udělení souhlasu. Soutěžící dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním
osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Campiri s.r.o., Charlese de
Gaulla 1124/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika nebo prostřednictvím e‑mailové adresy
jedeme@campiri.cz, neposkytnutí nebo odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání
případné výhry.
Správce údajů:
Správcem údajů je společnost: Campiri s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, 160 00
Praha 6, IČO: 09283447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka č. 345166.
Účel a právní základ zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry) a to
z titulu oprávněného zájmu správce.
Doba zpracování osobních údajů:
Organizátor bude zpracovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro
který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.
Bezpečnost shromážděných osobních údajů:
Organizátor chrání osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a
organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě,
změně nebo poškození osobních údajů. Organizátor používá zabezpečené datové systémy splňující
maximální průmyslové standardy. Pouze organizátor nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou
oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k
provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už organizátor, jeho zaměstnanci i jeho
subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící následující práva: na přístup k osobním
údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku, po níž správce
osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

V Praze dne 30.5.2022

