MARKETINGOVÁ SOUTĚŽ
Kup střechu SATJAM a vyhraj peníze zpět!
Společnost SATJAM, s.r.o. vyhlašuje marketingovou soutěž o vrácení peněz za nákup střešní krytiny SATJAM pro jednoho
registrovaného výherce, název soutěže je „Kup střechu SATJAM a vyhraj peníze zpět!“ (dále jen „Soutěž“).
Kompletní podmínky soutěže
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Pořadatelem soutěže (dále jen „pořadatel“) je společnost SATJAM, s. r. o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava,
Michalská 1032/21, PSČ 710 00, IČ: 640 88 324, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13816. Více informací na webu www.satjam.cz
Registrace soutěžících do soutěže se koná v období od 9.2.2019, 00:00:00 do 31.10.2019, 09:00:00 (dále jen „doba
soutěže“).
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich osob
blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku (dále „soutěžící“).
Soutěž je omezena jen na střechy objektů, které stojí na území České republiky a které jsou využívány pro
individuální bydlení (dále jen „rodinné domy“).
Podmínkou účasti v soutěži je kompletní registrace soutěžícího. Registrace se provádí na webu pořadatele a pouze v
době soutěže. Registrací soutěžící získává právo na zařazení do soutěže o výhru.
Další podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je realizace střechy rodinného domu vlastněného daným soutěžícím, a
to v provedení SATJAM Roof, Grande, Trend, Rapid, Taurus, Reno, Šindel, Arad, Bond nebo Rombo, přičemž tato
střecha je realizována v období od 1.1. 2019 do 31.10. 2019. Střešní krytina SATJAM použitá na realizaci dané
střechy musí být vyrobena v roce 2019.
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že vyfotí realizaci své střechy pokryté krytinou SATJAM a poté minimálně jednu
fotografii hotové střechy včetně dalších požadovaných informací* zaregistruje přes formulář na webových stránkách
http://www.satjam.cz/soutez-187.html. Pořadatel poté fotografii realizované střechy SATJAM vystaví na svých
facebookových stránkách, a to nejpozději do jednoho týdne od registrace fotografie přes webový formulář. Pořadatel
si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout popřípadě vymazat z facebookové stránky společnosti, pokud bude v rozporu
s hlavní filozofií soutěže a firemní etikou.
Za účelem prokázání oprávněnosti účasti soutěžícího v soutěži je soutěžící povinen uschovat fakturu, kterou byla
soutěžícímu vyúčtována kupní cena za zakoupenou střešní krytinu SATJAM použitou při realizaci střechy, jejíž
fotografii soutěžící zaregistroval do soutěže, a na vyzvání pořadatele předložit tuto fakturu pořadateli. Pokud soutěžící
na výzvu pořadatele nepředloží tuto fakturu, bude soutěžící ze soutěže vyřazen bez nároku na výhru.
*Jméno, příjmení, adresa stavby, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo zakázky ze záručního listu SATJAM

Výhra v soutěži
8. Vítězem soutěže a výhercem v soutěži se stává soutěžící, který se zaregistroval na http://www.satjam.cz/soutez187.html a jehož střechu se střešní krytinou SATJAM, jejíž fotografii tento soutěžící zaregistroval do soutěže, vybere
jako vítěznou odborná porota po absolvování dvou (2) výběrových kol. V prvním kole odborná porota vybere deset
(10) soutěžících s nejvyšším počtem získaných pozitivních LIKŮ ze všech registrovaných soutěžících. V následujícím
druhém kole bude odborná porota posuzovat, z již zvolených deseti soutěžících, samotné estetické a řemeslné
provedení přihlášené střechy. Ze soutěžících zaregistrovaných v soutěži na http://www.satjam.cz/soutez-187.html
odborná porota dále vybere soutěžícího, který se v soutěži umístil na druhém místě.
Odborná porota, jejíž složení určí pořadatel, se sejde 31.10.2019 a provede vyhodnocení soutěže.
9. Výherci bude ohlášená cena (specifikace viz níže) předána oficiálně zástupci pořadatele soutěže, tj. společnosti
SATJAM, s. r. o. O konkrétním datu a způsobu předání bude výherce telefonicky a písemně vyrozuměn, zároveň
bude dle platných právních předpisů pořízena písemná dokumentace o převzetí a předání ceny. Výherce Soutěže
obdrží od pořadatele tuto cenu:
• Pořadatel vyplatí výherci kupní cenu výhercem zakoupené střešní krytiny SATJAM použité při realizaci
střechy, která byla odbornou porotou v soutěži vybrána jako vítězná, maximálně však 120m2 zakoupené
střešní krytiny SATJAM, a to za předpokladu, že výherce doloží pořadateli fakturu, kterou byla výherci
vyúčtována kupní cena krytiny SATJAM použité při realizaci vítězné střechy.
• Vyplacená hodnota výhry bude včetně DPH a s odečtenou srážkovou daní. Pro stanovení výše výhry je
rozhodná kupní cena (včetně DPH) příslušné střešní krytiny uhrazená výhercem, maximálně však cena
odpovídající ceně za 1m2 použité krytiny SATJAM vyplývající z oficiálního ceníku společnosti SATJAM, s.r.o.,
který bude platný v době oznámení výhry a bude dostupný na webových stránkách společnosti. Výhra tak bude
představovat součin m2 střešní krytiny zakoupené výhercem, nejvýše však 120 m 2, a kupní ceny za 1 m2
předmětné střešní krytiny, nejvýše však částky stanovené v oficiálním ceníku společnosti SATJAM s.r.o.
uvedeného výše.
10. Výhra podléhá zdanění v souladu s platnými právními předpisy ČR. Úhradu srážkové daně provede pořadatel
soutěže, a to tak že srážkovou daň odečte z vyhrané částky a sumu zašle příslušnému daňovému úřadu viz srážková
daň § 10 odst. 1, písm ch) a § 36 odst. 2, písm. i) ZDPPO.
Ostatní ustanovení vztahující se k výhře
11. Výherci bude zaslána informace o výhře prostřednictvím e-mailu i telefonického kontaktu, a to nejpozději do čtyřech
(4) pracovních dnů po vyhodnocení soutěže. Výherce akceptuje výhru tím, že odpoví prostřednictvím e-mailu na tento
informační e-mail pořadatele a v této své odpovědi potvrdí svůj zájem o výhru. V případě, že výherce neakceptuje
výhru ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od odeslání informačního e-mailu pořadatele o výhře, ztrácí tento výherce
na výhru nárok a výhra se udělí soutěžícímu, který se dle vyhodnocení odborné poroty umístil v soutěži na druhém
místě (v tomto případě se na tohoto soutěžícího přiměřeně vztahují práva a povinnosti výherce vyplývající z těchto
podmínek soutěže).

12. Výherci bude pořadatelem, v provozovně pořadatele na adrese SATJAM, s. r. o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava,
Michalská 1032/21, předán symbolický výherní poukaz a předávací protokol o výhře s detaily způsobu předání výhry.
Výherce je povinen po dohodě s pořadatelem a ve standardní pracovní době převzít symbolický výherní poukaz a
předávací protokol ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy akceptoval výhru prostřednictvím e-mailu. V případě, že
lhůta dle předchozí věty marně uplyne, výherce ztrácí na výhru nárok a výhra se neudělí.
13. Pořadatel je oprávněn ověřit totožnost výherce podle jména, příjmení a data narození z občanského průkazu nebo
cestovního pasu výherce.
Ochrana osobních údajů
14. Registrací do soutěže účastník uděluje pořadateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jména a příjmení, adresy, emailu a čísla mobilního telefonu, a to pro účely jeho účasti v soutěži (včetně
prověření platnosti jeho účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže, ověření totožnosti účastníka a předání výhry
v případě, že účastník bude vybrán jako výherce) a dále k užívání fotografie (fotografií) zaslané pořadateli. Tento
souhlas účastníka je dobrovolný a je poskytován na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Pořadatel je dále oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje a zaslanou fotografii (fotografie) pro obchodní a marketingové účely (rozumí se
tím vystavení fotografie střechy na webech společnosti v sekci reference a také na internetových sítích Instagram,
Facebook a Google+), včetně zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků
(SMS, email) dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, to vše po dobu deseti let od jejich poskytnutí.
15. Pro případ, že se účastník stane výhercem v soutěži, účastník svou registrací do soutěže současně dává bezúplatný
souhlas se zveřejněním jak svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, tak i fotografie (fotografií) zaslaných
pořadateli, a to vše jak na webových stránkách pořadatele, tak i prostřednictvím internetových sítích Instagram,
Facebook a Google; tento souhlas je udělen na dobu 10 let od skončení této soutěže.
16. Pořadatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů účastníků a získané osobní údaje zpracovává
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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění podmínek
této soutěže nebo provedení opatření správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti
správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů je řádný výkon práv a povinností
pořadatele ve vztahu k jednotlivým účastníkům soutěže, jakož i následné kontaktování výherců za účelem předání
cen. Získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Pořadatel je oprávněn
k osobním údajům účastníka přiřazovat i další osobní údaje účastníka získané v souladu s platnými právními
předpisy. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně kdykoli po jeho
udělení. Účastník má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo
stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva vyplývající z platných právních předpisů.
Všeobecná ustanovení
17. Společnost SATJAM, s r. o. si vyhrazuje právo jednostranně zrušit a odvolat soutěž zejména v případě, že se
vyskytnou závažné důvody nezávislé na pořadateli, které mu znemožní soutěž provést.
Pořadatel nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách
rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena
s Facebookem a Facebook za ni neodpovídá a ani neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže neposkytujete
Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv
Facebooku. Pravidla
Soutěže
jsou
veřejně přístupná k nahlédnutí na
internetových
stránkách
http://www.satjam.cz/soutez-187.html
Pravidla Soutěže jsou pro účastníky Soutěže závazná.
18. Bude-li mít společnost SATJAM, s r. o. oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání
soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání
dojde, může být soutěžící ze soutěže pořadatelem vyloučen.
19. Účastníci jsou povinni dodržovat podmínky soutěže. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v soutěži.
V Ostravě dne 31.1. 2019.

