MARY KAY (CZECH REPUBLIC), S.R.O.
SOUTĚŽ #MKBEAUTYBFF
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
K VÝHŘE NENÍ TŘEBA NÁKUPU. NÁKUPEM SE VAŠE ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ NEZVÝŠÍ.
1.

Pořadatel
Pořadatelem této soutěže je Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5,
Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 251 24 749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51768 (dále jen „Mary Kay“ „my“, „naše“, „Společnost“). Soutěž #MKBEAUTYBFF („Soutěž“/ „tato Soutěž“) se řídí následujícími pravidly („Oficiální pravidla“). Oficiální pravidla soutěže jsou dostupná v odkazu v soutěžním formuláři.

2.

Doba trvání Soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenska od 3. června 2019 (od 10:00:00)
až do 26. srpna 2019 včetně (do 23:59:59) („Doba trvání Soutěže“).
Soutěž je rozdělena do 2 částí:
1) Přihlášení do soutěže nahráním soutěžní fotografie a vyplněním kontaktních údajů do
soutěžního formuláře a nasdílením soutěžní fotografie na osobním profilu na sociálních
sítích s hashtagy #MKVIPink, #MKBEautyBFF a #marykayczsk v době trvání soutěže: od 3.
5. 2019 do 31. 5. 2019.
2) Hlasování veřejnosti na oficiálním facebookovém profilu společnosti www.facebook.com/marykayczsk ve 4 kolech:

3.



1. kolo – 1. skupina: 8. – 14. 7. 2019, vyhlášení vítězů v týdnu: 15. – 21. 7. 2019



2. kolo – 2. skupina: 22. – 28. 7. 2019, vyhlášení vítězů v týdnu: 29. 7. – 4. 8.
2019



3. kolo – 3. skupina: 5. – 11. 8. 2019, vyhlášení vítězů v týdnu: 12. – 18. 8. 2019



4. kolo – 4.skupina: 19. – 25. 8. 2019, vyhlášení vítězů v týdnu: 26. 8. – 1. 9.
2019

Předpoklady k účasti
Všichni obyvatelé České republiky a Slovenské republiky s trvalým bydlištěm, kteří v době přihlášení dosáhli věku 18 let nebo tento věk překročili a jejichž způsobilost k právním úkonům
není omezena („Soutěžící“).
Zaměstnanci společnosti Mary Kay, jejích sesterských společností, dceřiných společností, zástupců, agentů, reklamních agentur a agentur zapojených do pořádání Soutěže a jakýchkoliv
jiných subjektů zapojených do realizace nebo administrativního vedení Soutěže, a jejich přímí
rodinní příslušníci (tzn. manželé/manželky, rodiče a děti) nebo členové domácnosti, se Soutěže
účastnit nemohou, ani ji nemohou vyhrát.
Soutěž není určena pro nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay.

4.

Jak se zúčastnit
Soutěž je k nalezení na oficiálním facebookovém profilu Mary Kay Česká a Slovenská republika
a na oficiálních webových stránkách Mary Kay www.marykay.cz a www.marykay.sk. Soutěžící
se musí spojit se svou nezávislou kosmetickou poradkyní Mary Kay, která jí nalíčí vzhledem, pro
který bude mimo jiné použita i Lash Intensity™ Řasenka. Následně se společně vyfotí a soutěžící
nahraje fotografii do soutěžního formuláře na odkazu https://www.surveygizmo.com/s3/4964181/soutez-mta spolu s kontaktními údaji a dále zveřejní ‚veřejně‘ fotografii na svém osobním profilu na sociálních sítích spolu s hashtagy #MKVIPink, #MKBEautyBFF a
#marykayczsk.
Soutěžící se zavazuje, že získala souhlas všech osob zachycených na fotografii ke zveřejnění této
fotografie na jejím osobním profilu a také na sociálních sítích, webových stránkách a propagačních materiálech společnosti.
Soutěžní fotografie budou následně rozděleny do 4 skupin – postupně dle data a času přihlášení
tak, aby bylo tyto skupiny v co nejrovnoměrnějším počtu.
V každém kole soutěže budou zveřejněny fotografie jedné skupiny (viz. bod 2) v galerii na oficiálním facebookovém profilu Mary Kay Česká a Slovenská republika, kde pro ně budou moci
v daném termínu hlasovat fanoušci prostřednictvím tlačítka To se mi líbí.
Soutěžící musí provést registraci do registračního formuláře: vyplnit kontaktní údaje (jméno,
příjmení, telefon, e-mailovou a poštovní adresu) a souhlasit s těmito podmínkami zaškrtnutím
políčka „Souhlasím s podmínkami soutěže“ (odkaz na tato oficiální pravidla soutěže je dostupný
u zaškrtávacího pole).
Soutěžící může v rámci Soutěže předložit pouze jednu (1) přihlášku.

5.

Kritéria pro vyhodnocení vítězů
Za vítěze bude vyhlášeno celkem dvacet (20) soutěžících – 5 z každé skupiny- s Řádnou přihláškou, kteří zaslali soutěžní fotografii.
Pro fotografie budou hlasovat fanoušci v jednotlivých kolech na oficiálním facebookovém profilu http://www.facebook.com/marykayczsk. V každém kole bude podle počtu hlasů vyhlášeno 1., 2. - 3., 4. – 5. místo, která budou odměněna výherním balíčkem, složeným s produktů
Mary Kay.
V případě shodného počtu hlasů budou výherci odměněni výhrou určenou pro další pořadí
(např. v případě 2 fotografií, které mají shodně nejvíce hlasů (tedy se dělí o 1. místo), budou
odměněny výhrou pro 2. – 3. místo). V případě shodného počtu hlasů pro více příspěvků,
který by navýšil počet výherců na více než 5 v daném kole, bude o výhercích, kteří získají odměnu, rozhodnuto losováním mezi soutěžícími s nejnižším počtem hlasů v rámci oceňovaných
míst.

6.

Oznámení Vítězům
Mary Kay uvědomí Vítěze prostřednictvím e-mailu uvedeného v Řádné přihlášce, a to do
1. září 2019. Mary Kay si vyhrazuje právo na oznámení křestních jmen a prvního písmene příjmení Vítězů na www.marykay.cz, www.marykay.sk a/nebo www.facebook.com/marykayczsk.
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Cena bude Vítězům odeslána na adresu uvedenou v Řádné přihlášce
a to do 31. října 2019.

7.

zdarma,

Ceny
Za předpokladu, že bude podán dostatečný počet Řádných přihlášek a tyto budou zkontrolovány, zda splňují podmínky, budou Vítězům uděleny tyto ceny:
20 výherců (jedna (1) cena na jednoho (1) soutěžícího):


4x 1. místo – balíček v hodnotě 7185 Kč



8x 2. - 3. místo – balíček v hodnotě 6200 Kč



8x 4. – 5. místo – balíček v hodnotě 5300 Kč

1. místo – balíček obsahující:
Eau So Cute™ Toaletní voda
Lash Love™ Řasenka
Gelová polomatná rtěnka, Mauve Moment
TimeWise® Hydratační gelová maska s regeneračním účinkem
TimeWise® Hydratační regenerační tonikum
Sada Saténové ruce White Tea & Citrus
Opalovací krém s SPF 30
Regenerační gel po opalování
Osvěžující krém na nohy
Transparentní sypký pudr

2. – 3. místo – balíček obsahující:
Eau So Cute™ Toaletní voda
Lash Love™ Řasenka
Gelová pololesklá rtěnka, Rosewood
TimeWise® Hydratační gelová maska s regeneračním účinkem
Clear Proof® Hloubkově čisticí maska s aktivním uhlím
TimeWise® Hydratační regenerační tonikum
Opalovací krém s SPF 30
Regenerační gel po opalování
Osvěžující krém na nohy
Transparentní sypký pudr

4. – 5. místo – balíček obsahující:
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Eau So Cute™ Toaletní voda
Lash Love™ Řasenka
Gelová pololesklá rtěnka, Raspberry Ice
TimeWise® Hydratační gelová maska s regeneračním účinkem
Opalovací krém s SPF 30
Regenerační gel po opalování
Osvěžující krém na nohy
TimeWise® Hydratační regenerační tonikum
Transparentní sypký pudr
Je zaveden limit 1 cena na jednoho soutěžícího (Vítěze) Soutěže. Mary Kay v žádném případě
není povinna udělovat větší počet cen, než je zde uveden.
Cena budou mít zde uvedený obsah a právo na ně je nepřenosné. Pokud v důsledku okolností
mimo naši kontrolu Mary Kay nebude schopna cenu poskytnout, vyhrazujeme si právo udělit
náhradní cenu shodné hodnoty. Za veškeré pojištění, příslušné daně a veškeré další výdaje neuvedené v popisu cen odpovídá/odpovídají výhradně Vítěz(ové).

8.

Podmínky pro uplatnění Ceny; Doručení
Vítězové jsou s Přihláškou povinni poskytnout úplné kontaktní údaje (včetně adresy).
Vítězové jsou povinni podepsat Prohlášení o nároku na výhru, jinak není možné výhru předat.
Bude-li Vítěz nedosažitelný, nebo pokud neposkytne úplné kontaktní údaje, pozbude jakýkoliv
nárok na danou cenu a Mary Kay může dle svého výhradního uvážení vybrat nového vítěze.
Cena bude zaslána na adresu uvedenou v Přihlášce, a to do 31. října 2019 a na náklady společnosti.

9.

Vyloučení z účasti
Mary Kay si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže jakékoli Soutěžící, kteří nedodržují tato Oficiální
pravidla. V případě podezření, že hlasování pro některou ze soutěžních fotografií bylo manipulováno a proběhlo neregulérním způsobem (falešné profily, zaplacení většího množství hlasů
najednou, apod.) může být vyloučena ze soutěže.

10.

Použití osobních údajů, ochrana soukromí
Pořadatel Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Karla Engliše 519/11,
PSČ: 150 00, IČ: 251 24 749, je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími jméno (příjmení, číslo mobilního telefonu, emailová adresa, fotografie) a tyto osobní údaje zpracovává v
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen
„GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou
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pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. Oprávněný zájem správce spočívá v nezbytnosti identifikace soutěžícího a komunikaci se soutěžícími zejména v případě výhry.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v
Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele.
Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
b. požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů,
c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich
zpracování,
d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu zakaznickyservis.cz@mkcorp.com a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ
170 00.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud Soutěžící požádá o vymazání osobních údajů
nebo odvolá souhlas se zveřejnění fotografie, Soutěžící se nadále nemůže účastnit Soutěže.
Mary Kay se zavazuje uchovávat osobní údaje Soutěžících bezpečným způsobem a provede
veškerá preventivní opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnou
v souladu se svými povinnostmi plynoucími z právních predpisů.

11.

Omezení odpovědnosti Mary Kay
Mary Kay v plném rozsahu odpovídá za škodu v případě úmyslně protiprávního jednání nebo
hrubé nedbalosti ze strany Mary Kay nebo jejích delegovaných zástupců.
Mary Kay neakceptuje žádné ztracené nebo zdržené přihlášky, ani za ně neodpovídá. Mary Kay
upozorňuje soutěžící na povahu a omezení Internetu a neodpovídá za žádné problémy ani za
technická selhání jakékoli komunikační sítě, online systému nebo počítačového hardwaru nebo
softwaru, které mohou mít na přihlášení se do Soutěže vliv.
Mary Kay neodpovídá za žádné problémy ani technická selhání jakékoli komunikační sítě, online systému nebo počítačového hardwaru nebo softwaru, která mohou mít vliv na realizaci
Soutěže ze strany Mary Kay nebo na webové stránky, včetně vlivu na přesnost jakéhokoli materiálu k Soutěži.

12.

Obecně
Tato Oficiální pravidla a jejich výklad se řídí českým právem.
Pokud některá položka nebo ustanovení těchto Oficiálních pravidel nebo jakákoli jejich část (v
tomto odstavci označeno za „Problematické ustanovení“) bude prohlášeno za neplatné z jakéhokoli důvodu, nebo se neplatným z jakéhokoli důvodu stane, pak ostatní podmínky a ustanovení těchto Oficiálních pravidel zůstanou plně platné a účinné, jako kdyby tato Oficiální pravidla
byla vyhotovena bez začlenění Problematického ustanovení.
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Mary Kay si vyhrazuje právo na pozastavení, změnu nebo zrušení této Soutěže, a to kdykoli
v budoucnu, pokud nastanou okolnosti, z nichž Mary Kay vyvodí nezbytnost pozastavení,
změny nebo zrušení Soutěže.
Rozhodnutí Mary Kay ohledně jakéhokoli aspektu této Soutěže je konečné a Mary Kay nebude
vstupovat do žádné korespondence týkající se těchto rozhodnutí.

13.

Kontaktní údaje pořadatele.
Adresa pořadatele:
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
+ 420 296 114 111
marketing.cz@mkcorp.com
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