
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 
 
„Velká vánoční soutěž Beautyonline“ 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže„Velká vánoční soutěž 
Beautyonline“(dále jen „soutěž“). 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke 
spotřebitelům. 
Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze 
za písemného souhlasu pořadatele a organizátora. 
 
1. Pořadatel a organizátor soutěže 
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Italy Style Linea, s.r.o. 
se sídlem: Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložka 22111  
IČ: 274 90 254, DIČ: CZ27490254 (dále jen „organizátor“) 
 
2. Trvání soutěže 
Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 10.11.2017 do 15.12.2017 
 
3. Kdo se může zúčastnit soutěže 
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky 
s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném 
poměru ke společnosti organizátora, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu 
rodinných příslušníků v řadě přímé. 
V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce 
jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 
do soutěže zařazeny. Pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. 
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestane se výhercem a nemá nárok na výhru. 
Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v 
pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné 
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
 
4. Pravidla soutěže – účast v soutěži 
Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že: 
1) ZAKOUPÍ v době konání soutěže tedy od 10.11.2017 do 15.12.2017 produkty na e-shopu 
Beautyonlince.cz v minimální hodnotě alespoň 700 Kč 
2) VLOŽÍ variabilní symbol objednávky, jméno a příjmení do příslušného formuláře na beautyonline.cz 
(www.beautyonline.cz/vanocnisoutez) 
 
Do soutěže budou zařazeni pouze soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. 
Zadavatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění podmínek jednotlivými soutěžícími. 
Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly 
nebudou do soutěže zařazeni, nebo budou ze soutěže vyloučeni. 
 
Spotřebitel se může soutěže zúčastnit vícekrát, pokud učiní více objednávek v rozhodném období (1 
objednávka = 1 variabilní  symbol = 1 účast v soutěži). 
 
V případě výhry, výherce souhlasí s uveřejněním jména a příjmení a zasláním fotografie jeho osoby 
s výhrou, která bude následně umístěna na FB Beautyonline a webové stránce www.beautyonline.cz. 

http://www.beautyonline.cz/


5. Výhry v soutěži 
V soutěži bude uděleno 10 výher v celkové hodnotě 10 000Kč: 
 
1.  Poukaz na kadeřnickou proměnu v hodnotě 2500 Kč v Akademii Italy Style v Praze od profesionální 
technoložky Framesi. Vlasová úprava dle přání a konzultace s profesionálem. 
 
2. Poukaz na kosmetické ošetření v hodnotě 2000 Kč profesionální technoložkou v pražské Akademii 
Italy Style. Ošetření značkou Alissa Beauté nebo diego dalla palma. 
 
3. Balíček Platinum I. 
 
4. Balíček Densifying NEW proti padání a řídnutí vlasů - Zhuštující aktivátor 12x7 ml + šampón 
Densifying 250 ml 
 
5. Balíček Argan Alissa Beauté - Rejuvenační krém Argan + Bio Active Argan + dárková taštička 
 
6. Vánoční balíček Energy BY - Energy šampón pro muže od Framesi + Super stylingový krém Working 
clay od Framesi zabalen v kosmetické tašce 
 
7. Čistící balíček Essential od Alissa Beauté - Micelární čistící mléko 200 ml a Pleťové gelové tonikum 
200 ml baleno v malé kosmetické taštičce 
 
8. Balíček Restructure - šampón 250 ml + kondicionér 250 ml  
 
9. Balíček testovacích vzorečků pleťové kosmetiky Alissa Beauté 
 
10. Balíček vzorečků vlasové kosmetiky Framesi 
 
Všechny výhry jsou včetně DPH. 
 
6. Určení výherců 
Výherci budou vybráni na základě následujícího vzorce: celkový počet odeslaných registrací děleno 
celkovým počtem výher (tedy 10) tzn., že např.  každý 35. v pořadí dle data vložení přihlášky 
k soutěži, z celkového počtu 350 soutěžících, bude vybrán mezi  10 vybraných výherců, mezi které 
bude náhodně rozděleno 10 definovaných výher. 
Soutěžící se může účastnit soutěže opakovaně a to vždy s novým variabilním symbolem. 
 
Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou 
do soutěže zařazeni, nebo budou ze soutěže vyloučeni. 
Pokud se ukáže, že soutěžící nesplnil podmínky účasti v soutěži a přesto byl označen výhercem 
(např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl v soutěžní registraci, nebo není schopen 
prokázat soutěžní nákup doložením účtenky k některé ze soutěžních registrací), 
bude ze soutěže vyloučen a nebude mu udělena výhra. 
 
7. Oznámení a čerpání výher 
Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.beautyonline.cz a na FB Beauty Online 
ve formátu jméno, příjmení, město  dne 18.12.2017. 
(dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce). 
 
Pro oznámení výher bude použita emailová adresa spojená s danou objednávkou/variabilním 
symbolem. 
Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování. 

http://www.beautyonline.cz/


Po ověření splnění podmínek soutěže bude čerpání výhry dohodnuto individuálně pořadatelem 
s jednotlivými výherci a následně odeslány na adresu výherce na území České republiky. 
Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. 
Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem a to ve lhůtě 2 
pracovních dnů od oznámení výhry. 
Podrobné instrukce a kontakty na organizátora budou součástí výherního e-mailu 
(mail s oznámením o výhře). 
V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny 
podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena vylosovanému náhradnímu výherci. 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, 
zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. 
Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat. 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, 
ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Pořadatel ani Organizátor 
neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. 
 
8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její 
platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 
Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. 
 
9. Všeobecné podmínky 
V termínu soutěže, tedy od 10.11.2017 do 15.12.2017, je možné zaregistrovat variabilní symbol 
objednávky za produkty zakoupené v období od 10.11.2017 do 15.12.2017. 
Do soutěže nebudou zařazeny registrace ani zboží zakoupené mimo stanovené období. 
Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací. 
 
10. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel 
Vyplněním údajů v registračním formuláři a jeho odesláním dle čl. 4 těchto pravidel každý soutěžící: 
uděluje společnosti organizátora a pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, 
telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži 
poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další 
obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání; 
dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, město. 
Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a 
mechanicky. 
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše 
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. 
Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou 
formou na adresu sídla pořadatele. 
Dále soutěží uděluje pořadatelům soutěže souhlas s použitím svého telefonního čísla a e-mailové 
adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatelů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 480/2004 Sb., v platném znění, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení do jeho případného 
odvolání; potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. 
Vyplněním požadovaných údajů (variabilní symbol objednávky, jméno a příjmení ) do soutěže dle čl. 4 
těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim. 
 
V Ústí nad Orlicí, 8.11.2017 
 


