
Pravidla soutěže Wüsthof
POŘADATEL SOUTĚŽE

RÖSLER PRAHA, spol. s r.o., K Horkám 19/21, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO:
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SOUTĚŽNÍ ODMĚNY
Soutěží se o 1 produkt značky Wüsthof:

1. Kuchařský nůž 20 cm Classic Ikon

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s adresou trvalého bydliště na území 
České republiky, starší 18 let (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny 
osoby, které nesplní podmínky soutěže, dále pak osoby v pracovním nebo 
obdobném vztahu k pořadateli a osoby ve vztahu osob k nim blízkých. Za 
osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. V 
případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce v 
souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, výhra není platně získána, 
výherce nemá na takovou výhru nárok a výhra nebude této osobě předána. 
Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas s tím, aby následně 
zpracoval jeho kontaktní údaje nutné pro předání výhry.

• Soutěž probíhá na facebookové stránce Wüsthof Česká republika.

• Soutěž probíhá od 28. listopadu 2019 do 5. prosince 2019, 19:59.

• Pořadatel bude o soutěži informovat na svém facebookovém profilu.

• Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, 
vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook . 
Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti 
ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook nemá žádné závazky vůči 
účastníkům této soutěže.

• Mechanika soutěže spočívá v přidání komentáře pod soutěžní příspěvek, ve 
kterém soutěžící uvede, proč by měl výrobek na obrázku v soutěžním příspěvku
vyhrát a v jakých barvách je dostupná rukojeť nože této řady.

• Výhra bude zaslána na adresu výherce.



VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Výhercem se stane 1 soutěžící, který u vybraného produktu správně odpoví, 
nebo se nejblíže přiblíží správné odpovědi. Pokud tyto soutěžní pravidla splní 
více uchazečů, vítěz bude vybrán náhodně pořadatelem soutěže. Každý 
soutěžící může soutěžit pouze jednou a pouze o jeden produkt. Pořadatel 
soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v 
těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu 
trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez 
nároku na jakoukoliv kompenzaci.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb., v platném znění je Pořadatel.

• Osobní údaj v podobě: jména, příjmení a adresy pro doručení výhry 
účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel soutěže. 
Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních 
údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, a to jen pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou
zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou zpracovány pro 
marketingové účely.

• Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@rosler.cz. 
Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na 
cenu.

PODMÍNKY

• Výherci nejsou oprávněni vymáhat cenu právní cestou, žádat výměnu ceny 
nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na cenu není převoditelný na jinou 
osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

• Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ani za nesprávné doručení
výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. 
Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy 
výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále 
v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, 
dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících 
na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.



• Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. 
Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce 
může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u 
výrobce.

• Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v 
komunikaci s účastníky soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

• Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat cenu výherci z příčin na 
něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.

• Přihláška k účasti účastníka v soutěži znamená, že se účastník seznámil se 
zněním těchto pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto pravidel.

V Praze, dne 28. listopadu 2019


