Úplné znění pravidel spotřebitelské akce
„Coca-Cola Stories“
pravidla pro ČR ze dne 1. února 2020
Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Coca-Cola Stories“ (dále jako „akce“
a/nebo „soutěž“) pro Českou republiku (dále jako „Pravidla“).
1.

POŘADATEL AKCE, ORGANIZÁTOR AKCE, TECHNICKÝ PARTNER AKCE

Pořadatelem akce je společnost Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, se sídlem Praha 9 – Kyje,
Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 50506 (dále také jako „pořadatel“).
Organizátorem akce je společnost up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, se sídlem Porážka 206/4, 602 00
Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 35431 (dále také
jako „organizátor“).
Technickým partnerem akce je společnost NV Coca-Cola Services, sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel,
Belgie, VAT (DIČ): BE0462.525.791 (dále také jako „technický partner“)
2.
1)

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce se koná v době od 1. 2. 2020 00:00:01 hod. do 14. 3. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba
konání akce“) na území České republiky a na území Slovenské republiky prostřednictvím soutěžní aplikace
Coca-Cola dostupné na Google Play a na Apple App Store (dále také jako „Aplikace“). Vlastníkem a
provozovatelem Aplikace je technický partner.
Soutěžící se může zapojit (kromě splnění níže uvedených podmínek) pouze při splnění předpokladu, že si
v prvním kroku stáhne do svého mobilního telefonu Aplikaci podle pokynů uvedených na etiketě soutěžního
výrobku a vytvoří si v něm účet, jak blíže rozvedeno v článku 3 těchto Pravidel. Mobilní telefon musí být
minimálně technické úrovně: iOS 11, Android 5.

2)

Akce potrvá 43 dní, které odpovídají 43 kalendářním dnům.

3)

V průběhu akce účastník sbírá tzv. DIAMANTY, ty bude moci uplatnit v dalších soutěžích.
3.

1)

ÚČASTNÍCI AKCE, ZPŮSOB ZAPOJENÍ SE DO AKCE, DIAMANTY

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let s adresou pro doručování na území České republiky,
která splní následující podmínky:
a)
b)

stáhne si do svého mobilního telefonu Aplikaci a vytvoří si v něm účet podle pokynů Aplikace. Pro vytvoření
účtu v Aplikaci musí zadat email, uživatelské jméno (tedy možno i přezdívku) a datum narození pro ověření
věku, a
prostřednictvím Aplikace přidává a sdílí vlastní fotografie, lajkuje fotografie ostatních účastníků apod. Za
tuto aktivitu získává/sbírá DIAMANTY. Fotografie nesmí zobrazovat nevhodný obsah v rozporu s dobrými
mravy, v opačném případě budou účastníkovi smazány.

(dále jako „účastník“ nebo „soutěžící“).
Počet nasbíraných Diamantů Aplikace účastníkovi na jeho účtu eviduje a průběžně načítá.
2)

Sdílením fotek v souladu s pokyny výše a pokyny udávané Aplikací se fyzická osoba stává účastníkem akce
s povinností dodržovat tato pravidla.
Pokud si fyzická osoba Aplikaci do svého mobilního telefonu pouze nahraje a dále nečiní další kroky nezbytné
pro účast v akci, účastníkem soutěže se nestává, nicméně v Aplikaci může využívat i jiné její funkce či sekce
nesouvisející s akcí.

3)

Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli,
organizátorovi a/nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci této akce.
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4)

DIAMANTY je možné sbírat prostřednictvím Aplikace nejpozději do konce termínu konání akce, tj. do 14. 3.
2020 23.59.59 hod. Po tomto termínu účastník soutěže o DIAMANTY nepřichází, zůstávají mu na jeho kontě
pro další soutěže.
4.

1)

Po celou dobu herní části akce pořadatel nezpracovává osobní údaje účastníků. Veškeré údaje, které účastníci
používají v průběhu užití Aplikace, jsou nezbytné pro technickou funkčnost Aplikace, bez jejíž instalace do
mobilního telefonu není účast v soutěži možná. Podrobnosti k užití Aplikace a ke zpracování osobních údajů
v rámci Aplikace jsou v Aplikaci v sekci Nastavení.
5.

1)

2)
3)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DALŠÍ USTANOVENÍ

Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude mít oprávněné
podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání DIAMANTŮ / výhry, eventuálně k jednání, které neodpovídá
pravidlům fair play nebo pravidlům této akce.
Účastníci nemají nárok na proplacení DIAMANTŮ v penězích nebo jinou kompenzaci.
Je zakázáno jakékoliv zneužití DIAMANTŮ.
6.

INFOLINKA

Dotazy k soutěži je možné zasílat v rámci zprávy na soutez@upagency.cz.
Infolinka je v provozu v pracovní dny v čase 9.00 – 17.00.
7.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE, OSTATNÍ USTANOVENÍ

1)

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.

2)

Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady
z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových
stránkách www.coca-cola.cz.

3)

Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost Aplikace či jakékoliv
technické potíže Aplikace během konání soutěže, která bude mít za následek např. to, že se účastníkovi
nenačtou všechny Diamanty, které během akce získal.

4)

Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji
poskytnutými účastníkem akce anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se,
respektive nevyužitím Diamantů.

5)

Výňatky z těchto úplných Pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních
materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce. Jediným právně
závazným dokumentem k akci jsou tato úplná Pravidla.

6)

Zobrazení na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat
jejich skutečné podobě.

7)

Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.coca-cola.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly
vázáni.

8)

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V Praze dne 31. ledna 2020

Pořadatel:

Coca-Cola Česká republika, s.r.o.
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