PRAVIDLA SOUTĚŽE O pobyt na Smaragdových plantážích Srí Lanky
I. Úvodní ustanovení
Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže společnosti ELIYA GARDEN s.r.o. , IČ
06473822, sídlem Masarykovo nám. 35, 289 11 Pečky, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městský soudem v Praze v oddílu C vložce 282774 (dále jen „pořadatel“) „O pobyt na
Smaragdových plantážích Srí Lanky“ (dále jen „Soutěž“), určené pro partnery (odběratele)
pořadatele.
Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách pořadatele a v dalších materiálech dle uvážení
pořadatele (propagační materiály, facebooková stránka aj.).
II. Účastník Soutěže
Soutěže se může zúčastnit každý partner pořadatele – každý odběratel jeho zboží, tedy každá
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající či nepodnikající, která splní podmínky Soutěže
uvedené v těchto pravidlech.
Pořadatel do Soutěže zařadí partnery, kteří v termínu konání Soutěže (čl. III. těchto podmínek)
objednají zboží za nejméně 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
Účastník soutěže, který vyhraje první nebo druhou cenu, je oprávněn cenu využít prostřednictvím 2
osob jím libovolně určených. Výhercem určené osoby nemusí být v pracovním nebo obdobném
poměru k výherci.
III. Termín konání Soutěže
Do Soutěže se započítávají objednávky učiněné účastníkem v termínu od 11.03.2019 do
31.12.2019, bude-li zboží objednané objednávkou učiněnou v tomto termínu zároveň v plné výši
uhrazeno nejpozději do 31.01.2020.
Do Soutěže se započítává konečná cena objednávky účastníka, tzn. cena zboží po poskytnutí
případných věrnostních slev, marketingových akcí atp.
Pořadatel vyhlásí vítěze Soutěže nejpozději dne ... a to prostřednictvím svých webových stránek a
případně prostřednictvím dalších svých komunikačních kanálů (facebooková stránka atp.). Výherci
Soutěže budou rovněž kontaktováni pořadatelem přímo prostřednictvím emailu či mobilního
telefonu.
IV. Ceny v Soutěži
Pořadatel vyhlašuje celkem 3 ceny (výhry) v Soutěži.
První cena: Pobyt na Smaragdových plantážích pro 2 osoby, včetně zpáteční letenky
Cena zahrnuje:
- zpáteční letenku Česká republika – Srí Lanka pro 2 osoby
- transfer z letiště na Srí Lance do místa ubytování při příletu
- transfer z ubytování na letiště na Srí Lance při odletu
- ubytování pro 2 osoby na 4 noci v bungalovu uprostřed čajových plantážích
- stravování po celou dobu pobytu (tradiční srílanská kuchyně) v bungalovu
- neomezená konzumace v čajů v čajovém baru v bungalovu

- komentovaná prohlídka čajové továrny pro 2 osoby
- možnost ručního sběru čaje na čajové plantáži
- možnost využít vozidlo s řidičem pro soukromé účely po celou dobu
pobytu.
Druhá cena: Pobyt na Smaragdových plantážích pro 2 osoby
Cena zahrnuje:
- transfer z letiště na Srí Lance do místa ubytování při příletu
- transfer z ubytování na letiště na Srí Lance při odletu
- ubytování pro 2 osoby na 4 noci v bungalovu uprostřed čajových plantážích
- stravování po celou dobu pobytu (tradiční srílanská kuchyně) v bungalovu
- neomezená konzumace v čajů v čajovém baru v bungalovu
- komentovaná prohlídka čajové továrny pro 2 osoby
- možnost ručního sběru čaje na čajové plantáži
- možnost využít vozidlo s řidičem pro soukromé účely po celou dobu
pobytu.
Třetí cena: Luxury tea collection
Cena zahrnuje:
- limitovanou kolekci luxusních, ručně zpracovaných cejlonských čajů.
Podmínkou účasti v Soutěži o druhou cenu je odběr zboží pořadatele v minimální hodnotě 120.000,Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých), podmínkou účasti v Soutěži o první cenu je odběr zboží
pořadatele v minimální hodnotě 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).
V. Podrobné podmínky poskytnutí první a druhé ceny
Pořadatel má výlučné právo:
- stanovit termín konání a místo pobytu, jež je předmětem první a druhé ceny v Soutěži,
- zvolit leteckého přepravce a konkrétní letiště odletu a příletu,
- určit termín a čas prohlídky čajové továrny a sběru čaje na plantáži,
- udělovat výherci závazné pokyny nezbytné k zajištění řádného průběhu pobytu.
Výherce má povinnost:
- nahlásit pořadateli v termínu určeném pořadatelem údaje konkrétních osob, které budou výhru
čerpat (čl. I. odst. třetí těchto pravidel), a to v rozsahu požadovaném a upřesněném pořadatelem
(zejména: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo pasu),
- nahlásit pořadateli v termínu určeném pořadatelem případné potravinové alergie osob, které budou
výhru čerpat (za účelem zajištění bezproblémového stravování na místě čerpání výhry),
- zajistit na vlastní náklady cestovní pojištění osob, které budou výhru čerpat,
- zajistit na vlastní náklady veškerá potřebná cestovní povolení, turistická víza do Srí Lanky atp.,
- zajistit na vlastní náklady doporučená očkování a dodržet případná další zdravotní doporučení,
- zajistit na vlastní náklady dopravu na letiště při odletu a z letiště při příletu a včas se na letiště
dopravit.
Pořadatel neodpovídá za správnost údajů poskytnutých mu účastníkem. Nebude-li uskutečnění
pobytu možné z důvodů na straně účastníka (poskytnuté nesprávné údaje, nedostavení se včas na
letiště, nezajištění potřebných turistických víz a dalších administrativních opatření, neposkytnutí
potřebné součinnost leteckému personálu atp.), nenese za to pořadatel odpovědnost a není povinen
poskytovat výherci jakoukoli kompenzaci za zmařenou výhru.
Výherce má právo:
- využívat po celou dobu pobytu vozidlo, včetně řidiče, po předchozí dohodě časových možností a
cenových podmínek přímo s řidičem (na vlastní náklady).

VI. Výběr výherce
Pořadatel vybere výherce první, druhé a třetí ceny z účastníků, kteří splnili limity objednávek
stanovené v těchto pravidlech. Pořadí výherců určí pořadatel sestupně podle součtu hodnot
objednávek splňujících podmínky této Soutěže. Dosáhnou-li někteří účastníci shodného součtu
hodnot objednávek, poskytne pořadatel výhru všem takovým účastníkům.
Výherci všech cen si své výhry převezmou po dohodě a v součinnosti s pořadatelem.
Nesplní-li výherce první nebo druhé ceny řádně a včas podrobné podmínky podle těchto pravidel
Soutěže (čl. V) ani po výslovném upozornění ze strany pořadatele, je pořadatel oprávněn jej ze
Soutěže vyloučit a na jeho místo určit náhradního výherce.
Výherci akceptací výhry v Soutěži udělují pořadateli svůj souhlas se zveřejněním jejich umístnění v
Soutěži na webových stránkách pořadatele a na jeho dalších komunikačních kanálech, v
marketingových materiálech atp., a to včetně případného fotografického nebo audiovizuálního
materiálu.
VII. Další podmínky Soutěže
Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli jednostranně změnit, upravit, případně Soutěž
zrušit, a to kdykoli za jejího trvání (až do okamžiku určení vítězů) a bez udání důvodů a bez
náhrady a nároku na odškodnění. Provedené změny či úpravy jsou účinné okamžikem jejich
zveřejnění na webových stránkách pořadatele. Změny a úpravy budou zaznamenány tak, aby bylo
zřejmé, k jaké změně či úpravě a kdy k nim došlo.
Kontrolu dodržení podmínek Soutěže provádí pořadatel. Případné stížnosti na průběh či
vyhodnocení Soutěže a další spory v souvislosti se Soutěží vzniklé je oprávněn řešit pořadatel.
Zjistí-li pořadatel dodatečně po určení výherce, že výherce podmínky Soutěže nesplnil, je pořadatel
oprávněn takového účastníka ze Soutěže vyloučit. Zjistí-li tyto skutečnosti pořadatel po předání
(vyčerpání) výhry, je pořadatel oprávněn požadovat po takovém výherci nahrazení nákladů, které k
poskytnutí ceny výherci prokazatelně vynaložil.
Ceny v této Soutěži nejsou právně vymahatelné.
VIII. Ochrana osobních údajů
Správce osobních údajů: Společnost ELIYA GARDEN s.r.o., IČ 064 73 822, sídlem Masarykovo
nám. 35, 289 11 Pečky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddílu V vložce 282774, kontaktní údaje: www. eliya.cz, Tereza Tichá, tel. 777 174 715, email
tereza@eliya.cz. Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Správce zpracovává následující osobní údaje subjektu:
jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a případně kontaktní adresu. Správce
nezpracovává žádné citlivé osobní údaje.
Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány za účelem řádného plnění povinností správce plynoucích
z této Soutěže a dále k marketingovým účelům správce – k propagaci jeho činnosti a k jeho
zviditelňování atp.

Zdroje osobních údajů: Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů a to při
akceptaci výhry v této Soutěži výhercem - subjektem.
Subjekty zpracovávající osobní údaje: Osobní údaje zpracovává přímo správce, a to v písemné i
elektronické formě. Správce nezpřístupňuje osobní údaje žádným jiným subjektům, s výjimkou
zákonných případů (např. orgánům činným v trestním či přestupkovém řízení atp.).
Doba uložení osobních údajů: Správce uchovává osobní údaje subjektů po dobu ..., po dobu
nezbytnou ke splnění všech jeho zákonných povinností nebo do odvolání souhlasu subjektu se
zpracováváním jeho osobních údajů.
Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Správce se snaží vycházet
subjektům při naplňováním jejich práv v co největší míře vstříc. Správce zpracovává osobní údaje
vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Subjekty osobních údajů mají v souladu
s právními předpisy následující práva:
 Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt má
právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo
získat přístup k těmto osobním údajům.
 Ochrana práv: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
 Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt má právo požádat
správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz
osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o
omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u
správce.
 Právo vznést námitku: subjekt má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo
kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů.
 Právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení)
právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.
 Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt má právo podat stížnost u dozorového
úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů
byla porušena jeho práva.

