Soutěžní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1. Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „soutěžní podmínky“) je stanovit závazná
pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná pořadatelem.
1.2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je
dodržovat.
2. Pořadatel
2.1. Pořadatelem soutěže je společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o., se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25846159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 21431 (dále jen „pořadatel“).
3. Doba trvání soutěže
3.1. Soutěž probíhá od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018.
4. Účastníci soutěže
4.1. Soutěže se může účastnit jakýkoli zaměstnanec společnosti patřící do skupiny Veolia v České
republice (dále jen „zaměstnanec“), vyjma zaměstnanců společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o.
5. Podmínky účasti v soutěži
5.1. Podmínkou účasti v soutěži je:
(i) v případě zaměstnanců, kteří již odebírají elektřinu od pořadatele na základě smlouvy
uzavřené mezi zaměstnancem a pořadatelem, zaslání přihlašovacího formuláře dostupného
na internetových stránkách pořadatele www.nase.energie.veolia.cz/zakladni-informace na
emailovou adresu doma@veoliaenergie.cz nebo na personální útvar společnosti, jejíž je
zaměstnancem;
(ii) v případě zaměstnanců, kteří nejsou zákazníky pořadatele (tj. nemají s pořadatelem uzavřenu
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny), uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny mezi pořadatelem a zaměstnancem nebo jeho rodinným příslušníkem.
Rodinným příslušníkem zaměstnance se pro účely těchto soutěžních podmínek rozumí osoba
blízká ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „rodinný příslušník“). Zaměstnanec se přihlásí do soutěže doručením objednávky na
personální útvar společnosti, jejíž je zaměstnancem, a uzavřením smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny s pořadatelem, přičemž účinnost této smlouvy musí nastat
nejpozději do 1. 4. 2019
5.2. Zaměstnanec bude zařazen do slosování o výhru pouze jednou, tedy bez ohledu na počet
uzavřených smluv o sdružených službách dodávky elektřiny mezi pořadatelem a zaměstnancem
či jeho rodinnými příslušníky.
6. Výhra
6.1. Výhrou je elektrokolo v hodnotě cca 30 000 Kč.
6.2. Výherce výhry bude vybrán z účastníků soutěže slosováním. Slosování proběhne za účasti notáře
do 30 dnů od skončení soutěže.

6.3. Výherce výhry obdrží výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím předání.
Výhra bude předána v sídle pořadatele a v termínu určeném pořadatelem. V případě, že si
výherce nepřevezme výhru ani v dodatečné lhůtě stanovené pořadatelem, jeho výhra propadá a
pořadatel uskuteční další slosování za účelem určení náhradního výherce.
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Účastník soutěže svou účastí v soutěži uděluje pořadateli jakožto správci souhlas se
zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, email, telefon, bydliště. Pořadatel je
oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účely realizace této soutěže, a to po dobu soutěže a po
dobu 2 měsíců od jejího ukončení. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými
právními předpisy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném
rozsahu v elektronické databázi správce.
7.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může účastník soutěže kdykoli
odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu doma@veoliaenergie.cz. Zpracování
takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a
administrativním možnostem. Pokud však účastník soutěže souhlas odvolá před ukončením
soutěže, nebude možné mu výhru předat.
7.3. Účastník soutěže má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se
účastník soutěže, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého
nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo o
odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů).
7.4. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení na
internetových stránkách www.nase.energie.veolia.cz a v interních komunikačních kanálech
skupiny Veolia v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
8. Další podmínky
8.1. Pořadatel neodpovídá za vady předmětu výhry, případné vady tak není možné u pořadatele
reklamovat.
8.2. Účastník soutěže bere na vědomí, že vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou není
možné.
8.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže toho
účastníka soutěže, u něhož pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto účastníka soutěže či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže po celou dobu jejího trvání,
a to bez udání důvodu. Taková změna je účinná ode dne jeho uveřejnění na internetových
stránkách pořadatele www.nase.energie.veolia.cz/zakladni-informace.

