ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE .
„Vyhrajte s kojeneckou vodou háčkované zvířátko“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte s kojeneckou vodou háčkované
zvířátko“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené
soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.
Pořadatel soutěže:
Kaspen/Jung von Matt a.s., se sídlem Praha 2, Myslíkova 4/2020, PSČ 120 00
IČO: 264 94 850
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7427
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).
Zadavatel soutěže:
Kofola a.s, se sídlem Krnov, Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01
IČO: 277 67 680
Společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka 3021
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“).
Technický správce soutěže:
Barracuda BS spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00
IČ: 49 70 74 18
Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22873
(dále jen „technický správce“).
1) Doba a místo konání soutěže
1.

Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2018 00:00:00 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod. včetně (dále jen
„doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) a na níže
specifikovaném soutěžním webu.

2.

Pro účely registrace do soutěže a určení jednotlivých výherců je soutěž v době svého konání rozdělena
do 9 níže specifikovaných, samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:
1. soutěžní kolo: od 1. 9. 2018 00:00:01 hod. do 4. 9. 2018 23:59:59 hod.
2. soutěžní kolo: od 5. 9. 2018 00:00:01 hod. do 11. 9. 2018 23:59:59 hod.
3. soutěžní kolo: od 12. 9. 2018 00:00:01 hod. do 18. 9. 2018 23:59:59 hod.
4. soutěžní kolo: od 19. 9. 2018 00:00:01 hod. do 25. 9. 2018 23:59:59 hod.
5. soutěžní kolo: od 26. 9. 2018 00:00:01 hod. do 2. 10. 2018 23:59:59 hod
6. soutěžní kolo: od 3. 10. 2018 00:00:01 hod. do 9. 10. 2018 23:59:59 hod
7. soutěžní kolo: od 10. 10. 2018 00:00:01 hod. do 16. 10. 2018 23:59:59 hod
8. soutěžní kolo: od 17. 10. 2018 00:00:01 hod. do 23. 10. 2018 23:59:59 hod
9. soutěžní kolo: od 24. 10. 2018 00:00:01 hod. do 31. 10. 2018 23:59:59 hod
(dále jen „soutěžní kolo“ nebo „soutěžní kola“).

2) Účast v soutěži
1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší 18 let
s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem
soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (která není ze soutěže
vyloučena dle odst. 2 níže), která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a platně registruje
do soutěže alespoň jeden soutěžní kód 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 pořadateli,
zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve
smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 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 osoba ze
soutěže bez náhrady vyloučena.
3) Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na níže vymezené výrobky společností ze skupiny Kofola ČeskoSlovensko, které jsou
označené jako soutěžní a prodávané v době a místě konání soutěže:
Rajec kojenecká voda 1,5 L a Leros čaje (BIO čaj pro kojící matky s jeřabinou, Čaj pro kojící matky
bylinný, Čaj pro těhotné bylinný) – dále také spolu jako „soutěžní výrobky“.
Soutěžní výrobky musí být označeny obalem odkazujícím na tuto soutěž a musí obsahovat soutěžní kód.
Pro soutěžní výrobek Rajec kojenecká voda 1,5 L se soutěžní kód nachází pod uzávěrem. Pro soutěžní
výrobky Leros čaje se soutěžní kód nachází na vnitřní straně obalu.
Soutěžní kódy jsou šestimístné a složené z alfanumerických znaků (dále jen „soutěžní kód“).

4) Mechanika soutěže
Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:
1. v době a místě konání soutěže (na území České republiky) zakoupí minimálně 1 ks soutěžního výrobku
(dále jen jako „soutěžní nákup“).
2. A následně, výhradně v době konání soutěžních/ho kol/a soutěže provede soutěžní registraci na
www.rajec.com (dále jen „soutěžní web“), a to tím způsobem, že do elektronického registračního
formuláře na soutěžním webu zadá následující údaje: platnou e-mailovou adresu a soutěžní kód
ze soutěžního výrobku. Dále potvrdí, že je starší 18 let a že se seznámil s pravidly soutěže a poskytl
souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „registrační formulář“).
3. Soutěžící je do soutěže, resp. do příslušného soutěžního kola, zařazen okamžikem doručení jeho v souladu
s těmito pravidly vyplněného registračního formuláře pořadateli soutěže (dále společně jen „soutěžní
registrace“).
4. Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, avšak vždy s novým soutěžním kódem. Počet zadaných soutěžních
kódů v jednom soutěžním kole není omezený. Každý jednotlivý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze
s jednou konkrétní e-mailovou adresou (v opačném případě se jedná o porušení pravidel soutěže).
5) Určení výherců v soutěži
1. a) Do každého soutěžního kola je vloženo celkem 32 ks výher.
b) Po ukončení soutěže jako celku pak bude vybrán jeden výherce, který zadal nejvíce soutěžních kódů a
který získá celou sadu 6 výher specifikovaných v čl. 6) pravidel. Do celé soutěže je tedy vloženo 294 ks
výher.
2. V rámci jednoho soutěžního kola může účastník získat maximálně 6 výher. Jeden soutěžící (tj. tatáž
fyzická osoba) tedy může za jedno soutěžní kolo vyhrát maximálně 6 ks výher.
3. Výherci výher budou určení losováním provedeným elektronickým systémem soutěže vždy do
1 pracovního dne od skončení příslušného soutěžního kola. Losováno bude vždy ze všech platných
soutěžních kódů, které byly zadány v rámci příslušného soutěžní kola a přiřazeným k jednotlivým
soutěžním registracím. Výhercem se tak stane ten účastník, který zcela a řádně splní pravidla soutěže
a zároveň bude vylosován v rámci příslušného soutěžního kola soutěže. V každém jednotlivém soutěžním

kole tak bude náhodně vylosováno maximálně 32 výherců. Každé soutěžní kolo se vyhodnocuje zcela
samostatně, soutěžní kódy se mezi jednotlivými soutěžními koly nepřesouvají.
4. Po ukončení soutěže bude provedeno vyhodnocení a výběr výherce, který zadal za celou dobu konání
soutěže v rámci jedné soutěžní registrace nejvyšší počet soutěžních kódů. Tento jeden výherce získá celou
sadu háčkovaných zvířátek, tzn. od každého druhu háčkovaného zvířátka 1 kus, celkem tedy 6 kusů
háčkovaných zvířátek. V případě několika soutěžících se shodným nejvyšším počtem kódů, bude vybrán
jako výherce ten soutěžící, který zadal svůj první soutěžní kód dříve.
5.

V případě, že bude do soutěžního kola (popř. celé soutěže) doručeno méně platných soutěžních kódů
a s tím souvisejících soutěžních registrací, než je výher vložených do příslušného soutěžního kola (resp.
do celé soutěže), popř. nebude možné veškeré výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly
nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají zadavateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

6) Výhry
Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
a) Háčkované zvířátko s označením Ospalá sova – celkem 49 ks
b) Háčkované zvířátko s označením Vyplašená srna – celkem 49 ks
c) Háčkované zvířátko s označením Vyklidněná žába – celkem 49 ks
d) Háčkované zvířátko s označením Rázná vlčice – celkem 49 ks
e) Háčkované zvířátko s označením Trpělivá vydra – celkem 49 ks
f) Háčkované zvířátko s označením Rozlétaná sýkorka – celkem 49 ks
(dále společně jen jako „výhra“ nebo „výhry“)
Počet výher je omezený výše uvedeným počtem jednotlivých výher. Výherce si bude moci vybrat pouze
z dostupných výher.
7) Informování vylosovaných soutěžících a předání výher
1.

Soutěžící bude o svém vylosování informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou vyplnil do
registračního formuláře na soutěžním webu, a to do 1 pracovního dne od vyhodnocení příslušného
soutěžního kola (dále také jako „výherní zpráva). V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný
soutěžící – výherce bude vyzván k výběru výhry (počet výher je omezen a výherce si bude moci vybrat
pouze z momentálně dostupných výher) a zadání svých kontaktních informací, tj. jména, příjmení a své
doručovací poštovní adresy, kam bude výhra zaslána. Požadované informace uvedené ve výherní zprávě
musí být zadány dle pokynů ve výherní zprávě do 5 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy
pořadatelem soutěže. V případě pochybností o pravosti soutěžních kódů je vylosovaný soutěžící povinen
doručit pod sankcí vyloučení ze soutěže pořadateli (v zadavatelem určeném termínu) výlučně originály
všech podvíček a krabiček od čajů se soutěžními kódy, se kterým se soutěžící zúčastnil soutěže, a to na
zadavatelem sdělenou adresu. V případě nedoručení soutěžních kódů ze soutěžních výrobků a údajů
v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady či údaje nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným
v rámci soutěžních registrací) se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch
zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že počet výherců, kteří zvolili
konkrétní výhru, převyšuje momentálně dostupný počet kusů této výhry, bude momentálně dostupný
počet kusů výhry mezi výherce rozdělen v pořadí, v jakém výherci doručili výherní kódy pořadateli
soutěže, od nejdříve doručeného. Zbylí výherci, pro které již jimi určená výhra nezbyla, budou vyzváni,
aby v dodatečné lhůtě 3 pracovních dní provedli nový výběr výhry. V případě potřeby se na novou volbu
výherce použije postup v předchozích větách přiměřeně.

2.

Výhry budou odeslány prostřednictvím společnosti ComGate, a.s., IČ 26508842, sídlo Jankovcova
1596/14a, Praha 7 na adresu na území České republiky, kterou uvede vylosovaný účastník v rámci
soutěže. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 1 měsíce po době konání soutěže.

3.

Pořadatel ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za funkčnost soutěžního webu, za doručení
odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během
přepravy.

8) Poučení o zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje účastníků – fyzických osob jsou ze strany zadavatele coby správce osobních údajů
zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále nařízením (EU) č.
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Obecné
nařízení“ nebo „GDPR“).
2. Účastníci – fyzické osoby mají právo na informace od správce dle čl. 13 Obecného nařízení v okamžiku
získání osobních údajů. Tímto zadavatel coby správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak
činí a poskytuje následující informace:
a. osobní údaje účastníků, které správce získá soutěžní registrací, budou užity pro tyto účely:
i.
vyhodnocení této soutěže;
ii.
zasílání informací o soutěži;
iii.
zasílání výher v soutěži;
b. osobní údaje jsou poskytnuty v rozsahu: emailová adresa, a v případě výherce též jméno
a příjmení a adresa pro zaslání výhry;
c. právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je v tomto případě souhlas –
vyhodnocení soutěže založené soutěžní registrací.
d. důvodem poskytnutí osobních údajů účastníků správci je identifikace nezbytná pro vyhodnocení
soutěže a udělení výher v soutěži, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné a dále
k ochraně práv správce.
3. Osobní údaje účastníků budou zpracovány po dobu soutěže a následně 3 roky po době jejího ukončení.
4. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování.
5. Osobní údaje subjektu údajů mohou být předány pořadateli, technickému správci a dalším subjektům
podílejícím se obvykle na zajišťování soutěží, např. poskytovateli doručovacích služeb (viz. čl. 7) odst. 2
těchto pravidel), a dále osobám, které správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného
plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
6. Účastník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto
údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že
správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením.
7. Účastník má právo kdykoliv souhlas odvolat na e-mailové adrese rajec@sms-souteze.cz, kde je možné
uplatnit též ostatní práva soutěžícího.
8. Účastník soutěžní registrací poskytuje souhlas s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust.
§ 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno
a město bydliště soutěžícího, jakožto výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb
zadavatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 3 roky od okamžiku ukončení
soutěže.
9) Závěrečná ustanovení
1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit,
prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na
internetových stránkách: www.rajec.com.
2. Výhry, které budou zadavateli či pořadateli vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit,
doručit, propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem
zadavatele si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejména v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty
tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži
či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu bude vydána a nemá
nárok výhru reklamovat a nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.
5.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout v případě, že zadavatel či pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na
spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či 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.

6.

Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.

7.

Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky
týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků
konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel soutěže. V případě pochybností o splnění
podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

8.

V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tyto pochybností
výlučně na daném zájemci/účastníkovi.

9.

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.

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.rajec.com.
V Praze dne 30. 8. 2018.

