
Pravidla spotřebitelské soutěže 

Spotřebitelská soutěž CANNA- VYHRAJ 30 x KOMPLETNÍ SADU CANNA 
ADITIV 

Úvodní ustanovení  

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže nazvané          
“CANNA – VYHRAJ 30x KOMPLETNÍ SADU CANNA ADITIV” (dále jen          
“Soutěž”), která je určena zákazníkům Provozovatele. 
Podmínky, které musí Soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto pravidlech,          
která jsou jediným dokumentem upravujícím Soutěž (dale jen “Pravidla”). Tato          
Pravidla jsou veřejně přístupná na webu Soutěže www.luxusniuroda.cz. 

1. Provozovatel a Organizátor Soutěže  

1. Provozovatelem a organizátorem Soutěže je společnost CANNA CZ        
s.r.o., IČO 24190055, se sídlem Jakubská 647/2, PSČ 110 00 Praha 1,            
Česká republika (dále jen “Provozovatel” nebo “Organizátor”). 

2. Soutěžící a účast v Soutěži 

1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let,           
která v době trvání Soutěže splní níže uvedené podmínky Soutěže. 

 
2. Soutěžící musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Fyzické          

osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, se mohou           
Soutěže zúčastnit, ale nemají nárok na jakoukoli výhru v Soutěži.  

 

3. Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k           
Provozovateli (Organizátorovi) v pracovním či jiném obdobném poměru        
a osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány          
osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve           
znění pozdějších předpisů.  Případná výhra nebude těmto osobám       
předána. 

 
4. Zúčastnit Soutěže se může fyzická osoba, která koupí alespoň jedno          

ze čtyř aditiv CANNA (BOOST, Rhizotonic, Cannazym, PK13/14) a         
uschová si účtenku/fakturu. Soutěžícím v rámci této Soutěže se stane         
osoba splňující podmínky v předchozích odstavcích, která v době a          
místě konání soutěže navštíví webové stránky Soutěže       
www.luxusniuroda.cz, na kterých se do Soutěže alespoň jedenkrát        
platně registruje, a to v rozsahu: 
- kód z produktu: 
- e-mail: 
- telefon: 



- kde byl produkt zakoupen: 
 

 
a současně na těchto stránkách vyplní formulář s informacemi o zakoupeném           

produktu, tj.: 
Kód z produktu: - email, telefon, kde byl produkt zakoupen; 
 
a potvrdí souhlas s těmito úplnými Pravidly Soutěže včetně souvisejícího          

zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka “odeslat”, čímž        
současně potvrzuje, že je starší 18 let (dále jen “Soutěžící”). 

 
5. Fyzická osoba se může zúčastnit opakovaně s každým aditivem         

zakoupeným na území ČR v uvedeném termínu. 
 

6. Organizátor není odpovědný za technické problémy při přenosu dat         
elektronickými prostředky nebo nedoručení formuláře ani neodpovídá       
za funkčnost soutěžního webu. 

3. Termín a místo konání Soutěže  

1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2020 00:00:00 hod. do 31. 5. 2020              
23:59:59. Během této doby Organizátor přijímá registrace do Soutěže. 

 
2. Potvrzení účasti Soutěžícího v Soutěži je odesláno na kontaktní e-mail          

uvedený při registraci.  
 

4. Výhry  
 
30 x kompletní sada čtyř aditiv CANNA (1l balení BOOST, ½ l balení Rhizotonic, ½ l                

balení Cannazym, ¼ l balení PK 13/14). 

 

5. Výběr Výherců a předání Výher  
 
 

1. Výherci budou vybráni ze Soutěžících, kteří v daném měsíci trvání          
Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto Pravidlech,         
a to na základě losování provedeného Organizátorem Soutěže (dale         
jen “Výherce”). 

 
2. Losování Výherců 10 sad čtyř aditiv CANNA (1l balení BOOST, ½ l            

balení Rhizotonic, ½ l balení Cannazym, ¼ l balení PK 13/14) probíhá            
po skončení každého měsíce trvání soutěže, konkrétně: 
▪ 5.4.2020, 



▪ 5.5.2020, 
▪ 5.6.2020. 

 
3. Výherce bude o svém vylosování informován Organizátorem       

nejpozději do 5 dnů od provedení losování, a to SMS zprávou nebo            
prostřednictvím e-mailové zprávy.  

 
4. Výherce následně může výhru převzít v prodejně, kde zakoupil dané          

aditivum nebo mu bude zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. od          
e-shopu, na kterém produkt zakoupil, a to po stručné emailové          
komunikaci a domluvě. Doručovací adresa se musí nacházet na území          
České republiky. 

 
5. Při předání výhry je Výherce povinen prokázat se účtenkou o          

zakoupení aditiva a oznámením o výhře. 
 

6. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci Soutěžícího.        
Nebudou-li údaje uvedené Soutěžícím v registraci pravdivé, správné či         
aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na          
straně Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka,        
nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří Soutěžícímu         
doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Organizátor          
jakoukoli odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví         
Provozovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.         
Provozovatel zároveň nenese jakoukoliv odpovědnost za poškození,       
zpoždění či ztrátu výhry během přepravy. 

 
7. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo        

upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání         
nebo Soutěž zcela zrušit, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez            
náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které          
budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry.          
Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových           
stránkách Soutěže. 

 
8. Organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže       

Soutěžícími. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se         
Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Organizátor. 

 
9. Organizátor je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžícího, který porušil         

její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém          
případě nebude Soutěžícímu výhra předána. Bude-li již výhra předána         
a dojde ke zjištění, že Soutěžící nesplnil podmínky pro její přiznání, je            
Organizátor oprávněn požadovat po Soutěžícím vrácení této výhry. 

 
10. Jeden Soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé           

soutěže. Výhra není právně vymahatelná.  



 
11. Organizátor neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které         

jakkoliv znevýhodní Soutěžícího anebo zabrání kontaktu mezi       
Soutěžícím a Organizátorem.  

 
12. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně              

Soutěžících (popř. méně Soutěžících splní podmínky pro zisk výhry,         
nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v             
soutěži, propadají nerozdané výhry ve prospěch Organizátora, který je         
oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

 
 

6. Zpracování osobních údajů  

1. Zapojením se do soutěže souhlasí Soutěžící s Pravidly této Soutěže, čímž           
souhlasí se zpracováním osobních údajů jak je dále uvedeno. 

 
2. Soutěžící bere na vědomí, že společnost CANNA CZ s.r.o., IČO          

24190055, se sídlem Jakubská 647/2, PSČ 110 00 Praha 1, Česká           
republika, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném        
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 187068 (dále jen „ CANNA CZ s.r.o.              
“), jakožto správce bude zpracovávat prostřednictvím svého oprávněného        
zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu         
osobních údajů, po dobu konání této Soutěže a do uplynutí jednoho           
měsíce po skončení Soutěže, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto           
Pravidlech, na základě oprávněného zájmu CANNA CZ s.r.o., a to za           
účelem (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou           
zpracovávány manuálně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí        
osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Soutěžící je         
oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany CANNA           
CZ s.r.o., na: Jan Mléčka,  j.mlecka@canna.com. 

 
3. CANNA CZ s.r.o., tímto Soutěžící informuje, že mají právo na přístup k            

osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo          
domnívají-li se, že CANNA CZ s.r.o., provádí zpracování osobních údajů,          
které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v             
rozporu se zákonem, především jsou-li jejich osobní údaje nepřesné s          
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost CANNA CZ          
s.r.o., o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav.           
Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmaz osobních          
údajů, případně omezení zpracování. Soutěžící mají právo podat stížnost         
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že zpracováním           
jejich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu          
osobních údajů.  

7. Závěrečná ustanovení  



1. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky         
související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na          
Výherce okamžikem předání výhry Výherci.  

 
2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a           

nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v          
hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na            
výhry není právní nárok. 

 
3. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí Soutěžících konečně a bez           

možnosti odvolání rozhoduje Organizátor. 
 

4. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže         
je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) Soutěžící. 

 
5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této          

Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení         
Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v          
podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a           
případně kdy) došlo.  

 
6. Tato pravidla platí od 1. 3. 2020 a nahrazují pravidla vydaná před tímto             

datem.  
 


