ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
“Snídejte stylově!”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Snídejte stylově!“
(dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech
určených spotřebitelům na území České republiky je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.
Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.
Organizátorem soutěže je:
PROMOANGEL s.r.o.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00
IČO: 290 24 463
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je:
BEL Sýry Česko a. s.
se sídlem: Pražská 218, Želetava, PSČ 675 26
IČO: 607 14 603
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1375.
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

I.

Termín a místo konání soutěže
1. Soutěž probíhá v termínu od 4. 7. 2019 00:00:00 hod do 31. 7. 2019 23:59:59 hod včetně (dále
jen „doba konání soutěže“) ve všech prodejnách maloobchodního řetězce Globus (obchodní
řetězec provozovaný společností Globus ČR, k.s. se sídlem Praha 9 – Čakovice, Kostelecká 822/75,
196 00, IČO: 634 73 291, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 16077) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

II.

Soutěžní výrobek
Soutěž se vztahuje na níže vymezené výrobky zadavatele soutěže, prodávané v době a místě
konání soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“).

Soutěžní výrobky:
Značka
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Gervais
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
Leerdammer
III.

Výrobek
Gervais Original 190g
Gervais Original paprika 190g
Gervais Original pažitka 190g
Gervais Original tzatziki 190g
GervaisNatur vanička 200g
Gervais Original 80g
Gervais Original česnek 80g
Gervais Original jarní cibulka 80g
Gervais Original Lightlife 80g
Gervais Original paprika 80g
Gervais Original pažitka 80g
Gervais Original ředkvička 80g
Gervais Original tzatziki 80g
Gervais Natur kostka 100g
Gervais Natur kostka 62,5g
Gervais Délicatesse krémový vyzrálý
Leerdammer tavený sýr 200g
Leerdammer Caractere blok 160g
Leerdammer Original blok 170g
Leerdammer Burger 125g
Leerdammer Trio 125g
Leerdammer Delacreme plátky 150g
Leerdammer Lightlife plátky 160g
Leerdammer Original plátky 160g
Leerdammer Original plátky 260g
Leerdammer Finesse Caractere plátky 80g
Leerdammer Finesse Original plátky 80g
Leerdammer Lightlife plátky 100g
Leerdammer Original plátky 100g
Leerdammer Uzený plátky 100g
Leerdammer Break + krekry 42g

Účastníci soutěže
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel starší 16 let (dále jen
„zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející
větě (pokud není ze soutěže vyloučena dle odst. 2 tohoto článku), která v době a místě konání
provede alespoň jeden soutěžní nákup a zároveň se do soutěže alespoň jedenkrát platně
registruje, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k
organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či
spolupracujícím podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu
v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži,
bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
IV.

Mechanika soutěže
1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:
a) v době konání a místě konání soutěže jednorázově (tedy na jednu účtenku) zakoupí
soutěžní výrobek/ky (jakákoliv kombinace) v min. hodnotě 99,-Kč vč. DPH (dále jen
„soutěžní nákup“) a o tomto nákupu si uschová originální doklad – účtenku obsahující
fiskální identifikační kód účtenky (FIK), označení konkrétní prodejny Globus, seznam,
počet a cenu zakoupených soutěžních výrobků a datum a čas provedení soutěžního
nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“).
Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat
veškeré soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže. V případě výslovné žádosti
zadavatele je řádné předložení originálu soutěžní účtenky obsahující 9 posledních znaků
FIK kódu uvedených na vylosované soutěžní kartičce podmínkou předání výhry
v soutěži.
b) Následně, kdykoliv v době konání soutěže při předložení čitelné, nepoškozené soutěžní
účtenky v informačním centru prodejny Globus, ve které zájemce učinil soutěžní nákup,
zájemce obdrží od pracovníků informačního centra soutěžní kartičku (dále jen „soutěžní
kartička“). Po předání soutěžní kartičky bude soutěžní účtenka označena a následně
navrácena zájemci. Na jednu soutěžní účtenku lze vydat pouze jednu soutěžní kartičku.
c) Poté zájemce, opět kdykoliv době konání soutěže, vyplní soutěžní kartičku tak, že úplně,
pravdivě a čitelně uvede své: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní emailovou adresu a posledních 9 znaků FIK kódu soutěžní účtenky, a (zaškrtnutím
příslušného tick boxu) potvrdí, že je starší 16 let, udělí souhlas se zpracováním zadaných
osobních údajů* a s pravidly soutěže a vlastnoručně soutěžní kartičku podepíše. Poté takto
zcela a řádně vyplněnou soutěžní kartičku zájemce vhodí do k tomu určeného sběrného
boxu umístěného v informačním centru prodejny, kde mu byla soutěžní kartička vydána.
Okamžikem vhození řádně vyplněné soutěžní kartičky do příslušného sběrného boxu je
zájemce registrován do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a rovněž zařazen do

vyhodnocení soutěže na příslušné prodejně. Soutěžní kartička, která nesplňuje výše
uvedené náležitosti, nezakládá platnou soutěžní registraci. Po vhození soutěžní kartičky do
sběrného boxu již není možné údaje vyplněné na soutěžní kartičce upravovat či doplňovat.
*k udělení souhlasu se zpracováním OÚ fakticky dochází až vhozením řádně vyplněné
soutěžní kartičky do sběrného boxu.
2. Účastník se může do soutěže v době jejího konání zapojit i opakovaně (a to i v různých prodejnách),
a to tolikrát, kolik učinil v době konání soutěže soutěžních nákupů. Konkrétní soutěžní nákup může
být uskutečněn pouze na jednu účtenku a jedna účtenka může dokumentovat pouze 1 soutěžní
nákup (tzn. nákup soutěžních výrobků např. v hodnotě 200,- Kč je stále jedním soutěžním
nákupem). Jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je tak možné v
soutěži užít pouze jedenkrát. Zároveň však platí, že jeden konkrétní soutěžící může v soutěži získat
max. 1 výhru. V případě, že bude vylosován jeden konkrétní účastník opakovaně (neboť se soutěže
zúčastnil na více prodejnách), nárok na výhru bude ověřován pouze v souvislosti s prvním
vylosováním, a v dalších případech nastoupí na jeho místo jeden z vylosovaných náhradníků, viz
odst. 3 níže.
3. Výherci v soutěži budou určeni losováním provedeným zástupcem zadavatele a společnosti Globus
ČR, k.s. do 10 dnů od skončení soutěže. Pro každou z prodejen, ve které soutěž probíhá, bude
vylosován 1 výherce - celkově tedy bude vylosováno 15 výherců. Pro každou prodejnu budou
rovněž vylosování 2 náhradníci, pro případ, že by původně vylosovanému účastníkovi nárok na
výhru nevznikl, popř. zanikl. Pro každou prodejnu bude losováno vždy ze všech platných soutěžních
registrací provedených v době konání soutěže na příslušné prodejně. O každém losování bude
vyhotoven písemný protokol podepsaný 2 svědky. Výhercem v soutěži se tak pro každou prodejnu
stane ten účastník, který bude shora uvedeným způsobem vylosován a který splní veškeré
podmínky soutěže (včetně podmínek následujících vylosování).
4. V případě, že se do soutěže nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré
výhry vložené do soutěže, nebo není možné výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito
pravidly a právními předpisy), nerozdělené výhry propadají zadavateli soutěže.
V.

Výhry v soutěži a jejich předání
1. Výhrou v soutěži je: set spotřebičů KitchenAid
−
−
−

Set obsahuje: rychlovarnou konvici 5KEK1722 objem 1,7l a toustovač s manuálním
ovládáním 5KMT2116
Do soutěže je vloženo celkem 15 ks této výhry (tj. na každé prodejně 1 ks této výhry).
Každý oprávněný výherce získá 1 ks výhry

(dále jen „výhra“)

Vylosovaní soutěžící budou o své výhře informováni na e-mailové adrese (ev. i telefonicky), kterou
uvedli při registraci do soutěže, a to 14 dnů ode dne provedení losování dle čl. IV. odst. 3 těchto
pravidel (dále jen „výherní zpráva“). Ve výherní zprávě bude soutěžící vyzván k zaslání
scanu/fotografie soutěžní účtenky (prokazující provedení soutěžního nákupu a obsahující
příslušnou část FIK kódu, který soutěžící uvedl v soutěžní registraci, se kterou byl vylosován) a
kompletních kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního
telefonu), a to na e-mailovou adresu lucie.hanusova@promoangel.com (dále jen „odpověď na
výherní zprávu“). Vylosovaný soutěžící bude zároveň informován o podmínce, že výhra mu bude
předána (a stane se výhercem) až po kontrole příslušné účtenky s kladným výsledkem (a jen v
takovém případě), provedené organizátorem soutěže, popř. jím určeným subjektem. Odpověď na
výherní zprávu s požadovanými údaji a scanem/fotografií soutěžní účtenky musí soutěžící
organizátorovi soutěže doručit nejpozději do 7 dnů od odeslání výherní zprávy organizátorem.
Zadavatel je oprávněn bez uvedení důvodu (zejm. však v případě pochybností o pravosti soutěžní
účtenky) požadovat na vylosovaném soutěžícím doručení originálu příslušné soutěžní účtenky, a
vylosovaný soutěžící je povinen tento originál soutěžní účtenky doručit pod sankcí vyloučení ze
soutěže zadavateli (popř. jím určenému subjektu) v jím určeném termínu a na jím (popř. jím
určeným subjektem) sdělenou adresu. V případě nedoručení úplné odpovědi na výherní zprávu či
originálu účtenky v požadované lhůtě (popř. v případě, že údaje uvedené v odpovědi na výherní
zprávu nebo údaje ze soutěžní účtenky nebudou odpovídat údajům uvedeným v rámci soutěžní
registrace, účtenka nebude čitelná, nákup nebude učiněn v době konání soutěže, z originálu
soutěžní účtenky nebude možné ověřit nárok na výhru, popř. poukáže na jiné nesplnění podmínek
soutěže) se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a na jeho místo nastupuje soutěžící vylosovaný
jako první náhradník; v případě, kdy ani první vylosovaný náhradník nesplní podmínky pro účast
v soutěži či podmínky uvedené v tomto článku pravidel, na jeho místo nastupuje druhý vylosovaný
náhradník. V případě, že žádný z náhradníků nesplní podmínky soutěže, výhra propadá ve
prospěch zadavatele.
2. Výhry budou výhercům předány v té prodejně Globus, ve které se jednotliví výherci zapojili do
soutěže, a to nejpozději do 1 měsíce od úspěšné kontroly příslušných soutěžních účtenek. Ohledně
detailů předání výhry bude výherce (na sdělených kontaktech) kontaktován zadavatelem soutěže,
který s výhercem sjedná datum a detaily převzetí výhry. Podmínkou převzetí výhry je podpis
předávacího protokolu. Za tímto účelem je zadavatel oprávněn ověřit totožnost výherce a výherce
na vyzvání povinen svou totožnost prokázat. V případě, že se zadavateli bez jeho zavinění
prokazatelně nepodaří s výhercem minimálně dvakrát spojit, výherce odmítne podepsat předávací
protokol, neprokáže svou totožnost nebo se nedostaví ve sjednaném datu k předání výhry, zaniká
jeho nárok na výhru, a na jeho místo nastupuje soutěžící vylosovaný jako náhradník (viz článek IV.
odst. 3 těchto pravidel). V případě, že ani žádný z náhradníků nesplní podmínky soutěže, popř.
nastane u nich skutečnost popsaná v předcházející větě, výhra bez náhrady propadá zadavateli
soutěže.

3. Organizátor ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení výherních zpráv, odpovědí
na výherní zprávy, jakožto i zásilek s originály soutěžních účtenek (stejně jako za jejich poškození,
zpoždění či ztrátu během přepravy).
VI.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
1. Zapojením se do soutěže zájemce (soutěžící) bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti
s realizací soutěže dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů ve smyslu Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“)pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj.
s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele a organizátora, kteří jsou společnými
správci, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, posledních 9 znaků kódu FIK, údaj
o zapojení se do soutěže, údaj o prodejně, kde byla provedena registrace, údaj o věku nad 16 let
a v případě výhry i údajů ze soutěžní účtenky, doručovací adresa, údaj o výhře, údaj o předání
výhry a související komunikace. U výherců pak dochází i ke zveřejnění jména, bydliště a příp.
obrazového/zvukového záznamu z předávání výhry.
2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže,
kontrolu soutěže a předání výher.
3. Právním titulem zpracování je souhlas, u výherců i oprávněný zájem správců.
4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do
vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud
je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro
účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti
tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu správců, déle pouze u
výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis
5. Způsob prováděného zpracování je manuální, u výherců pak i elektronický, ruční a částečně
automatizovaný.
6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a zadavatele zpracovávat další příjemci,
včetně marketingových společností pověřených zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým
pro zajišťování soutěží, doručovatelských společnosti, dodavatelů IT služeb a účetních, daňových
a právních poradců, kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a
organizačním zabezpečení ochrany výše uvedených osobních údajů. Osobní údaje soutěžících
mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům
nebo je zadavatel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
7. Zájemce (soutěžící) může kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat zasláním emailu na adresu info-cz@groupe-bel.com, kde je možné uplatnit také ostatní práva zájemce
(soutěžícího). V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce (soutěžící) obrátit na
správce na kontaktu info-cz@groupe-bel.com. Na tomto e-mailu může zájemce (resp. soutěžící)
podat k správci námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, adresa
webových stránek: https://www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost týkající se

zpracování jeho osobních údajů.
8. Zájemce (soutěžící) svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že správci mohou užít v souladu s ust. § 77
a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště
výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto
soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb, které jsou předmětem této soutěže, s tím, že
mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy
výherců. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu, která uplyne dovršením 5 let od
ukončení soutěže.
9. Poskytnutí údajů je dobrovolné a jejich zpracování probíhá transparentním způsobem. Zájemce
(soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvené v GDPR, zejména
právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení
zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Zájemce (soutěžící) má rovněž právo na přenositelnost
svých osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zájemce (soutěžící) nebude
předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní
účinky nebo se jej významně dotýká.
VII.

Závěrečná ustanovení
1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti

v soutěži právní cestou, není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která je
uvedena v článku V. odst. 1 těchto pravidel soutěže. Výhru je možné reklamovat pouze přímo u
dodavatele výhry.
2.

Organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník
případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

3. Organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat

elektronickými prostředky.
4.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.

5.

Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli (zejm. a primárně však v případě mimořádných
okolností) změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám
v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a
zveřejněno na internetových stránkách: www.leerdamer.cz, www.gervais.cz a také v každé
prodejně Globus v informačním centru. Jakákoliv změna pravidel soutěže je účinná zveřejněním
aktualizovaného úplného znění pravidel soutěže na obou internetových stránkách
www.leerdamer.cz a www.gervais.cz a v příslušné prodejně Globus.

6.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit
výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to

zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být
výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
7.

Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech
týkajících se této soutěže. Pouze zadavatel, resp. organizátor s předchozím souhlasem zadavatele,
je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.

8.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout v případě, že zadavatel či organizátor zjistí nebo bude mít důvodné
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům
této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato
dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

9.

V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže leží povinnost rozptýlit tuto
pochybnost výlučně na daném zájemci/účastníkovi, jehož se tato pochybnost týká.

10. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních

materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže
platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu
s úplnými pravidly soutěže.
11. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách

www.leerdamer.cz, www.gervais.cz a rovněž v každé prodejně Globus v informačním centru.
V Praze dne 2.7.2019

