Vánoční soutěž o 100 cen
v prodejnách JEDNOTA, spotřební družstvo v Mikulově
1. Pořadatel a organizátor akce
Pořadatelem soutěže je společnost JEDNOTA, spotřební družstvo v Mikulově, se
sídlem v Mikulově 692 01, Kostelní nám. 157/9, IČO: 00032247, zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka č. 301.
2. Termín konání soutěže a místo konání akce
Soutěž proběhne ve všech prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově
v termínu od 1. 11. do 30. 11. 2021.
3. Účastníci soutěže
3.1
Soutěže se může účastnit osoba starší 18 let.
3. 2 Účastí v soutěži ʺVánoční soutěž o 100 cenʺ účastník uděluje souhlas
společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní nám.
157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, aby ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, datum narození, trvalé bydliště příp. kontaktní adresu, telefon,
e-mailovou adresu a to po dobu trvání soutěže a 3 měsíce po jejím ukončení.
3.3
V případě výhry v soutěži ʺVánoční soutěž o 100 cenʺ účastník souhlasí
s uveřejněním osobních údajů – křestního jména na propagačních letácích –
výherní listině, kde bude uvedena také obec prodejny, v které zákazník
nakoupil. Výherní listina bude po ukončení soutěže vyvěšena na všech
prodejních jednotkách a webových stránkách Jednoty, spotřebního družstva
v Mikulově, se sídlem Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247 a to
po dobu 2 měsíců od ukončení soutěže.
4. Všeobecná pravidla a průběh soutěže
4.1
Zákazník musí nakoupit jednorázově zboží v hodnotě minimálně 500 Kč
v kterékoli prodejně Jednoty Mikulov. Na zadní stranu dokladu musí napsat:
jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo (*nepovinné) a takto
vyplněnou účtenku zaslat nejpozději do 2. 12. 2021 na adresu: JEDNOTA,
spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov,
Doručovací číslo: 692 43. Obálka musí být označena heslem „Vánoční soutěž“.
4.2
Losování proběhne dne 3. 12. 2021. Vylosovaní zákazníci budou písemně
informováni o výhře a místě jejího odběru. Plakát s výherci bude umístěn na
každé prodejně a stránkách www.jednota.cz.
4.3 Výhry budou vydávány od 13. 12. do 31. 12. 2021.
4.4 Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či
jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak
zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než
jsou uvedena v těch pravidlech.
4.5
Pořadatel věrnostní akce je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce
účastníky akce. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené s akcí
posuzuje a s konečnou platností řeší pořadatel akce.

5. Seznam cen

