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Statut	soutěže	"Kocourkova	Bluetooth	klíčenka"	a	pravidla	
ochrany	osobních	údajů	

	
Preambule	

Soutěž	 „Kocourkova	 Bluetooth	 klíčenka“	 se	 řídí	 výhradně	 oficiálními	 pravidly	 tohoto	
statutu	(dále	jen	„statut“),	která	upravují	práva	a	povinnosti	účastníků	a	pravidla	soutěže.	
	

1.	Pořadatel	a	Zprostředkovatel	Soutěže	

1.1.	 Pořadatelem	 a	 vyhlašovatelem	 propagační	 soutěže	 „Kocourkova	 Bluetooth	
klíčenka“	(dále	jen	„soutěž“)	je	společnost	SAVENCIA	Fromage	&	Dairy	Czech	Republic,	
a.s.,	 se	 sídlem	BB	 C,	 building	 BETA,	 Vyskočilova	 1481/4,	Michle,	 Praha	 140	 00,	 Česká	
republika,	 IČ:	 44965117,	 zapsaná	 v	 obchodním	 rejstříku	 vedeným	Městským	 soudem	
v	Praze,	 oddíl	 B,	 vložka	 22154	 (dále	 jen	 „pořadatel“).	 Pořadatel	 vydává	 tato	 Pravidla	
Soutěže	(dále	jen	"pravidla").	
1.2.	 Pořadatel	 pověřuje	 zajištěním	 soutěže	 společnost	 TRIAD	 Advertising,	 s.r.o.,	
Na	bojišti	 18,	 120	 00	 Praha	 2,	 Česká	 republika,	 IČ:	 24285358,	 zapsanou	 v	 obchodním	
rejstříku	 vedeném	 Městským	 soudem	 v	 Praze	 oddíl	 C,	 vložka	 192926	 (dále	 jen	
„zprostředkovatel“).	Kde	pravidla	soutěže	stanovují	nebo	umožňují	pořadateli	provádění	
nějaké	činnosti,	může	tuto	činnost	za	pořadatele	vykonávat	zprostředkovatel.	
1.3.		 Pořadatel	může	zajištěním	soutěže	pověřit	další	subjekty.	

	

2.	Cíl	soutěže	
2.1.	 Cílem	 soutěže	 je	 propagace	 obchodní	 značky	 pořadatele	 formou	 marketingové	
komunikace	s	účastníky	soutěže	(dále	také	„soutěžícími“),	a	to	i	po	skončení	soutěže.	
	

3.	Předmět	soutěže	

3.1.	 Předmětem	 soutěže	 je	 losování	 o	 omezený	 a	 předem	 daný	 počet	 Bluetooth	
klíčenek	–	500	ks.	

	

4.	Trvání	a	působnost	soutěže	
4.1.		 Soutěž	bude	probíhat	po	dobu	6	týdnů,	a	to	od	1.	4.	2020,	0:00	do	13.	5.	2020,	23:59	
včetně.	 Soutěžní	 formulář,	 odeslaný	 po	 půlnoci	 po	 skončení	 soutěže	 nebude	 zařazen	
do	soutěžního	losování.	

4.2.	 Soutěž	probíhá	na	webových	stránkách	www.pribinacek.cz	a	www.pribinacek.sk	
(dále	také	„soutěžní	stránky“).	
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5.	Vymezení	účastníků	soutěže	

5.1.	Soutěžícím	se	pro	účely	těchto	pravidel	rozumí	každá	fyzická	osoba:	
	

- která	v	den	začátku	soutěže	dosáhla	věku	18	let,	

- která	splní	podmínky	účasti	v	soutěži	podle	pravidel	s	výjimkou:	
a) zaměstnanců	pořadatele	a	jejich	blízkých	osob	ve	smyslu	ust.	§	22	zákona	

č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	 jen	
"občanský	zákoník");	

b) zaměstnanců	zprostředkovatele	a	jejich	blízkých	osob	ve	smyslu	ust.	§	22	
zákona	 č.	 89/2012	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	
(dále	jen	"občanský	zákoník").	

5.2.	V	případě,	že	se	výhercem	soutěže	stane	osoba	uvedena	v	bodě	5.1.	písm.	a)	a/nebo	
b)	 nebo	 osoba,	 která	 nesplní	 alespoň	 jednu	 z	 podmínek	 soutěže	 tak,	 jak	 je	 uvedeno	
v	ustanovení	bodu	5.1,	výhra	jí	nebude	předána.	

5.3.		
V	případě,	že	výhra	bude	osobě	uvedené	v	článku	5.,	bod	5.2.	pravidel	předána,	 je	tato	
osoba	povinna	pořadateli	výhru	vrátit	neprodleně	na	základě	písemné	výzvy	pořadatele,	
eventuálně	nahradit	pořadateli	plnou	hodnotu	příslušné	výhry.	O	novém	výherci	vrácené	
výhry	bude	rozhodnuto	na	základě	dodatečného	losování	dle	bodu	7.7.	

	
	

6.	Podmínky	Soutěže	

6.1.	 Soutěžící	 skrze	 soutěžní	 formulář	 na	 soutěžní	 stránce	 odešle	 požadované	
kontaktní	údaje	a	údaje	o	nákupu	3	soutěžních	produktů	obchodní	značky	Pribináček,	kdy	
nákup	 minimálně	 3	 soutěžních	 produktů	 musí	 být	 uskutečněn	 během	 1	 nákupu,	
tj.	všechny	3	soutěžní	produkty	budou	na	1	účtence	(zahrnuje	všechny	produkty,	 tedy:	
Pribináček	vanilkový	80	a	125g,	Pribináček	kakaový	80	a	125g,	Pribináček	smetanový	80	
a	 125g,	 Pribináček	 karamelový	 80g,	 Pribináček	 kokosový	 125g,	 Pribináček	 borůvkový	
125g,	 Pribináček	 výhodné	 balení	 vanilka	 4x80g,	 Kapsík	 vanilka,	 Kapsík	 kakao,	 Mixík	
kakao-vanilka	 80	 a	 125g,	 Mixík	 karamel-vanilka	 80	 a	 125g,	 Mixík	 kakao-kokos	 125g,	
Zmrzka	 vanilka,	 Piškotík	 čokoláda,	 Piškotík	 jahoda	 a	 Piškotík	 broskev)	 *	 (dále	 také	
„soutěžní	produkty“).	Vztahuje	se	i	na	produkty	bez	soutěžního	balení.	

6.2.	 Odesláním	 soutěžního	 formuláře	 se	 soutěžící	 zařadí	 do	 soutěže	 a	 zúčastní	
se	slosování	o	výhru.	

6.3.	 V	případě,	že	soutěžící	zakoupil	3	a	více	soutěžních	produktů	vícekrát,	může	daný	
formulář	během	trvání	soutěže	odeslat	za	každý	takovýto	nákup.	Každý	soutěžící	se	tedy	
může	do	soutěže	během	jejího	trvání	přihlásit	vícekrát,	a	to	dle	počtu	nákupů	s	3	a	více	
produkty.	Jeden	nákup	3	a	více	soutěžních	produktů	lze	použít	jen	jednou	pro	odeslání	
soutěžního	formuláře.	
6.4.	 Soutěžící	 je	 povinen	 si	 uschovat	 účtenku	 z	 nákupu,	 na	 základě	 kterého	 odeslal	
soutěžní	 formulář.	 Pokud	 soutěžící	 odeslal	 více	 soutěžních	 formulářů	 na	 základě	 více	
nákupů,	 je	 povinen	 si	 uschovat	 všechny	 takovéto	 účtenky.	 V	případě,	 že	 soutěžící	
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takovouto	 účtenku	 k	nákupu	nemá	 a	 na	 vyzvání	 Pořadatele	 ji	 nepředloží,	 ztrácí	 nárok	
na	výhru.	
6.5.	 Podmínkou	zapojení	se	do	soutěže	je:	

a)	zakoupení	alespoň	3	soutěžních	produktů	a	odeslání	kontaktních	údajů	a	údajů	
o	nákupu	skrze	soutěžní	formulář	na	soutěžní	stránce;	
b)	zadání	platného	jména,	příjmení,	e-mailu,	data	a	času	nákupu	a	názvu	prodejny;	

c)	udělení	souhlasu	se	zpracováním	osobních	údajů.	
6.6.	 Všechny	 údaje	 budou	 zpracovávány	 v	souladu	 s	čl.	 9	 tohoto	 statutu.	 Soutěžící,	
který	 nepovolí	 přístup	 ke	 všem	 předepsaným	 údajům,	 nebude	 zařazen	 do	soutěže	 a	
losování.	V	případě,	že	soutěžící	následně	svůj	souhlas	se	zpracováním	údajů	stanovených	
v	bodě	6.5.	odvolá,	bude	ze	soutěže	vyřazen.	

6.7.	 Soutěžícím	je	zakázáno	použití	jakýchkoli	automatických	skriptů	nebo	ovlivňování	
průběhu	soutěže	způsobem	odlišným	od	těch,	který	povolují	pravidla	soutěže.	

6.8.	 Pokud	 pořadatel	 nabyde	 důvodného	 podezření	 na	 podvodné,	 nepoctivé	 nebo	
nekalé	 jednání	 soutěžícího	 či	 jiné	 osoby,	 která	 soutěžícímu	 napomohla	 k	 výhře,	 nebo	
pokud	 k	takovému	 jednání	 dojde,	 bude	 soutěžící	 ze	 soutěže	 vyloučen.	 Pořadatel	 si	
vyhrazuje	 právo	 při	 podezření	 z	 porušení	 pravidel	 ze	 strany	 soutěžícího,	 tohoto	
soutěžícího	bez	předchozího	upozornění	vyřadit	z	losování.	
6.9.	 Po	ukončení	soutěže	bude	vylosováno	500	výherců,	které	pak	pořadatel	kontaktuje	
a	požádá	o	doložení	účtenky	k	prokázání	nákupu	3	a	více	soutěžních	produktů.	
6.10.	 Pořadatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 na	 změnu	 těchto	 pravidel	 během	 trvání	 soutěže.	
Změněná	 pravidla	 je	 pořadatel	 povinen	 neprodleně	 po	 učiněné	 změně	 zveřejnit	
na	soutěžní	stránce.	
6.11.	 Pořadatel	 nehradí	 soutěžícím	 žádné	 náklady,	 které	 by	 jim	 mohly	 vzniknout	
v	souvislosti	s	jejich	účastí	v	soutěži,	resp.	s	výhrou	v	soutěži.	
	

	
7.	Výhry	a	systém	jejich	přidělení	

7.1.	 Soutěžící,	kteří	se	zapojili	do	soutěže,	splnili	podmínky	a	dodrželi	všechna	pravidla,	
mohou	získat	ve	slosování	následující	výhru:	„Kocourkova	Bluetooth	klíčenka“	(textilní	
šňůrka	na	krk,	kroužek	na	klíče,	gumový	přívěsek,	značkový	Bluetooth	tracker).	
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↑	Vyobrazení	podoby	Výhry	(klíče	nejsou	součástí	výhry)	

	

7.2.	 Vyhlašovatel	si	vyhrazuje	právo	změnit	výhry	v	soutěži.	
7.3.	 Výhercem	 soutěže	 se	 může	 stát	 soutěžící,	 který	 splní	 všechny	 níže	 uvedené	
podmínky:	

a)	 soutěžící	 splnil	 ke	dni,	 kdy	 se	 zapojil	do	 soutěže,	 všechny	podmínky	k	účasti	
v	soutěži;	

b)	soutěžící	nebyl	ke	dni,	kdy	se	zapojil	do	soutěže,	ze	soutěže	vyloučený;	
c)	 soutěžící	 se	 stal	 výhercem	 v	 souladu	 se	 statutem	 soutěže,	 tedy	 že	 zaslal	
minimálně	 jeden	platný	soutěžní	 formulář	a	byl	v	rámci	soutěže	vylosován	 jako	
výherce	a	poté	byl	schopen	doložit	platnou	účtenku	s	odpovídajícími	informacemi	
ohledně	 data,	 času	 a	 místa	 nákupu	 tak,	 aby	 byly	 totožné	 s	 těmi,	 co	 zadal	
do	soutěžního	formuláře;	
d)	soutěžící	poskytl	vyhlašovateli	součinnost	podle	tohoto	statutu.	

7.4.	 Po	ukončení	soutěže	bude	vylosován	předem	daný	počet	výherců,	a	 to	ze	všech	
platných	odeslaných	formulářů	během	trvání	soutěže.		
7.	5.	 Losování	proběhne	ve	dni	následujícím	po	dni	ukončení	soutěže,	tj.	dne	14.	5.	2020.	
Vyhlášení	výherců	proběhne	do	48	hodin	od	losování	dle	tohoto	bodu,	a	to	na	soutěžních	
stránkách.	

7.6.	 Pořadatel	bude	výherce	kontaktovat	na	emailovou	adresu,	kterou	výherce	uvedl	
v	soutěžním	formuláři,	a	to	do	14	dnů	ode	dne	vyhlášení	výherců	dle	bodu	7.5.	Pořadatel	
bude	 po	 výherci	 požadovat	 doložení	 platné	 účtenky	 k	nákupu,	 na	základě	 kterého	 byl	
odeslán	 soutěžní	 formulář	 a	 sdělení	 adresy,	 na	 kterou	 bude	 Pořadatel	 výhru	 odesílat.	
V	případě,	že	výherce	na	email	pořadatele	nezareaguje	do	7	dnů	nebo	nebude	schopen	
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doložit	platnou	účtenku	k	nákupu,	na	základě	které	byl	odeslán	soutěžní	formulář,	ztrácí	
výherce	nárok	na	výhru.	
7.7.	 	V	případě,	že	výherce	z	nějakého,	pořadatelem	stanoveného,	důvodu	ztratí	nárok	
na	výhru,	bude	místo	něj	dodatečně	vylosován	nový	výherce,	a	to	do	7	dnů	ode	dne,	kdy	
pořadatel	určil	celkový	počet	původních	výherců,	kteří	ztratili	nárok	na	výhru.	Nového	
výherce	bude	pořadatel	kontaktovat	do	14	dnů	ode	dne	vylosování	náhradníku	emailem.	
V	případě,	že	výherce	na	email	pořadatele	nezareaguje	do	7	dnů	nebo	nebude	schopen	
doložit	platnou	účtenku	k	nákupu,	na	základě	které	byl	odeslán	soutěžní	formulář,	ztrácí	
výherce	 nárok	 na	 výhru.	 V	případě,	 že	 nový	 výherce,	 který	 byl	 stanoven	 na	 základě	
dodatečného	 losování,	 z	 nějakého,	 pořadatelem	 stanoveného,	 důvodu	 ztratí	 nárok	
na	výhru,	výhra	propadne.	

7.8.	 Výsledky	soutěže	jsou	konečné	a	bez	možnosti	odvolání.	Ve	sporných	případech	
si	pořadatel	vyhrazuje	právo	rozhodnout	s	konečnou	platností.	

7.9.	 Na	výhru	nevzniká	právní	nárok.	Ve	smyslu	ustanovení	§	2874	zákona	č.	89/2012	
Sb.,	 občanského	 zákoníku,	 v	 platném	 znění,	 není	 možné	 výhru	 (ani	 prostřednictvím	
soudu)	 vymáhat.	 Výherce	 může	 výhru	 postoupit	 jiné	 osobě	 pouze	 se	 souhlasem	
pořadatele.	

7.10.	 Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	konečného	rozhodnutí,	zda	podmínky	stanovené	pro	
danou	výhru	byly	splněny	nebo	ne.	Výhru	nemohou	vyhrát	soutěžící,	kteří	nesplnili,	i	když	
jen	částečně,	podmínky	stanovené	pro	výhru	ceny.	
7.11.	 Pokud	výherce	projeví	nesouhlas	s	nabytím	výhry,	vzdá	se	výhry,	odepře	souhlas,	
resp.	nesplní	jinou	podmínku	podle	těchto	pravidel,	ztrácí	nárok	na	výhru	a	bude	místo	
něj	dodatečně	vylosován	nový	výherce	dle	bodu	7.7.	
7.12.	 Výhra	bude	výherci	zaslána	zásilkovou	službou	nejpozději	do	31.	8.	2020,	pokud	
se	 pořadatel	 s	 výhercem	 nedohodne	 jinak.	 Pokud	 bude	 výherce	 určen	 na	 základě	
dodatečného	 losování,	 může	 se	 doba	 odeslání	 přiměřeně	 prodloužit.	 Pořadatel	
nedopovídá	 za	 škody	 vzniklé	 v	souvislosti	 s	 neuplatněním,	 nevyzvednutím	 nebo	
nepřijetím	výhry.		
	

8.	Oznámení	výhry	

8.1.	 Seznam	výherců	bude	ve	lhůtě	dle	bodu	7.5.	zveřejněn	na	soutěžních	stránkách.	
8.2.	 Pořadatel	bude	výherce	kontaktovat	na	emailovou	adresu,	kterou	výherce	uvedl	
v	soutěžním	formuláři,	a	to	do	14	dnů	ode	dne	vyhlášení	výherců	dle	bodu	7.5.	a	bodu	7.7.	
	

9.	Osobní	údaje	

9.1.	 Soutěžící	(dále	také	„subjekt	údajů“)	zapojením	do	soutěže	poskytuje	pořadateli	
(dále	také	„správce“)	tyto	své	osobní	údaje:	jméno,	příjmení,	e-mail.	Po	výherci	může	být	
požadována	dále	adresa	a	telefonní	číslo	za	účelem	efektivního	předání	výhry.	(dále	také	
„osobní	údaje“).	
9.2.	 Soutěžící	bere	na	vědomí,	 že	poskytnuté	osobní	údaje	 jsou	nezbytné	pro	plnění	
práv	 a	 povinností	 pramenících	 z	 jeho	 účasti	 v	 soutěži	 a	 soutěžící	 bere	 na	 vědomí,	
že	pořadatel	 bude	 za	 tímto	 účelem	 poskytnuté	 osobní	 údaje	 zpracovávat	 ve	 smyslu	
zákona	č.	110/2019	Sb.,	o	zpracování	osobních	údajů,	v	platném	znění	(dále	jen	„zákon	
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o	zpracování	osobních	údajů“),	a	rovněž	s	odkazem	na	Nařízení	Evropského	parlamentu	
a	Rady	EU	č.	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,	v	platném	znění,	
(dále	jen	„GDPR“),	konkrétně	na	čl.	6	odst.	1	písm.	a)	a	b)	GDPR.	Dle	čl.	6	odst.	1.	písm.	a)	
GDPR	 je	 zpracování	 osobních	 údajů	 v	 odpovídajícím	 rozsahu	 zákonné,	 pokud	 subjekt	
údajů	udělil	souhlas	se	zpracováním	svých	osobních	údajů	pro	jeden	či	více	konkrétních	
účelů.	 Dle	 čl.	 6	 odst.	 1.	 písm.	 b)	 GDPR	 je	 zpracování	 osobních	 údajů	 v	 odpovídajícím	
rozsahu	 zákonné,	 pokud	 je	 zpracování	 nezbytné	 pro	 splnění	 smlouvy,	 jejíž	 smluvní	
stranou	je	subjekt	údajů.	
9.3.	 Zapojením	se	do	soutěže	soutěžící	souhlasí	se	zveřejněním	svých	osobních	údajů	
na	soutěžních	stránkách	(www.pribinacek.cz a www.pribinacek.sk) ,	v	případě,	že	se	stane	
výhercem.	
9.4.	 Soutěžící,	který	v	rámci	soutěžního	formuláře	zaklikne	nepovinné	zaškrtávací	pole	
ohledně	souhlasu	se	zasíláním	marketingových	sdělení,	 souhlasí	 se	zpracováním	svých	
osobních	 údajů	 pořadatelem	 za	 účelem	 zasílání	marketingových	 a	 obchodních	 sdělení	
pořadatele.	

9.5.	 Soutěžící	poskytuje	své	osobní	údaje	vědomě	a	dobrovolně.	

9.6.	 Pořadatel	 je	 oprávněn	 zpracovávat	 osobní	 údaje	 výhradně	 na	 stanovený	 účel	
na	neomezenou	 dobu,	 nejdéle	 však	 do	 výslovného	 odvolání	 souhlasu	 ze	 strany	
soutěžícího.	 I	 po	 odvolání	 souhlasu	 ze	 strany	 soutěžícího	 je	 však	 pořadatel	 oprávněn	
zpracovávat	osobní	údaje	v	rozsahu,	v	 jakém	 je	oprávněn	 je	zpracovat	dle	čl.	6	odst.	1	
písm.	b)	GDPR.	
9.7.	 Soutěžící	má	právo	vyžadovat	od	pořadatele	na	základě	písemné	žádosti	
potvrzení,	zda	jsou	nebo	nejsou	osobní	údaje	o	soutěžícím	zpracovávány,	a	případně	
jakým	způsobem.	Za	písemnou	žádost	se	považuje	žádost	prostřednictvím	e-mailu	na	e-
mail	pořadatele:	info@savencia-fd.info . 

	

9.8.	 Soutěžící	 má	 ve	 smyslu	 příslušných	 ustanovení	 zákona	 o	 zpracování	 osobních	
údajů	a	v	návaznosti	na	čl.	12,	čl.	15,	čl.	17,	čl.	18,	čl.	19,	čl.	20	a	čl.	34	GDPR	právo	vyžadovat	
od	pořadatele	zejména:	

• ve	všeobecně	srozumitelné	formě	seznam	osobních	údajů	soutěžícího,	které	jsou	
předmětem	zpracování,	účel	jejich	zpracování,	plánovanou	dobu,	po	kterou	budou	
osobní	údaje	uloženy;		

• opravu	nebo	likvidaci	nesprávných,	neúplných	nebo	neaktuálních	osobních	údajů,	
které	jsou	předmětem	zpracování;	

• likvidaci	osobních	údajů,	jejichž	účel	zpracování	pominul;	pokud	jsou	předmětem	
zpracování	úřední	doklady	obsahující	osobní	údaje,	může	soutěžící	požádat	o	jejich	
vrácení;	

• likvidaci	 osobních	 údajů,	 které	 jsou	 předmětem	 zpracování,	 pokud	 došlo	
k	porušení	zákona;	

• blokování	osobních	údajů	z	důvodu	odvolání	souhlasu	před	uplynutím	doby	jeho	
platnosti,	pokud	vyhlašovatel	zpracovává	údaje	na	základě	souhlasu	soutěžícího;	

• výmaz	osobních	údajů,	pokud	jsou	splněny	podmínky	čl.	17	GDPR.	

9.9.	 Soutěžící	může	vznést	písemnou	námitku	proti	zpracování	jeho	osobních	údajů.	
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9.10.	 Soutěžící	 může	 kdykoliv	 odvolat	 svůj	 souhlas	 s	 poskytnutím	 osobních	 údajů	
a	jejich	 využíváním	 v	 rozsahu,	 v	 jakém	 jsou	 pořadatelem	 z	 titulu	 poskytnutí	 souhlasu	
soutěžícího	zpracovány,	a	to	způsobem	obdobným,	jakým	soutěžící	svůj	souhlas	poskytl.	

9.11.	 Soutěžící	 je	 oprávněn	 v	 případě	 pochybností	 o	 zákonnosti	 zpracování	 osobních	
údajů	podat	stížnost/podnět	k	prošetření	zpracování	osobních	údajů	k	Úřadu	na	ochranu	
osobních	údajů	(Úřad	pro	ochranu	osobních	údajů,	Pplk.	Sochora	27,	170	00	Praha	7).	

9.12.	 Pořadatel	 je	 oprávněn	 pověřit	 zpracováním	 osobních	 údajů	 zpracovatele	
ve	smyslu	 zákona	 o	 zpracování	 osobních	 údajů	 a	 GDPR.	 Zpracovatelé	 jsou	 povinni	
dodržovat	všechna	relevantní	ustanovení	zákona	o	zpracování	osobních	údajů	a	předpisů	
souvisejících	a	GDPR.	V	takovém	případě	pořadatel,	 jakožto	správce,	prohlašuje,	že	má	
uzavře	(či	má	uzavřenu)	zpracovatelskou	smlouvu	dle	čl.	28	GDPR.	

9.13.	 Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	údaje	upravit	nebo	zlikvidovat	v	případě	jejich	zřejmé	
nesprávnosti.	

9.14.	 Pořadatel	 prohlašuje,	 že	 osobní	 údaje	 soutěžících	 nebudou	 poskytovány	 třetím	
stranám	s	výjimkou	těch,	kterým	soutěžící	udělí	pro	tento	účel	zvláštní	písemný	souhlas	
a	s	výjimkou	zprostředkovatele,	který	spravuje	soutěž.	

9.15.	 Soutěžící,	který	poskytl	své	osobní	údaje,	zodpovídá	za	to,	že	poskytnuté	osobní	
údaje	jsou	správné,	úplné,	aktuální	a	pravdivé.	
9.16.	 Soutěžící	 zapojením	 do	 soutěže	 potvrzuje,	 že	 byl	 seznámen	 s	 podmínkami	
zpracování	svých	osobních	údajů	a	že	mu	byly	známy	všechny	potřebné	informace	podle	
zákona	o	zpracování	osobních	údajů	a	GDPR.	

9.17.	 Soutěžící	 zapojením	 se	 do	 soutěže	 souhlasí	 bezvýhradně	 s	 uvedenými	 pravidly	
soutěže.	
9.18.	 V	 případě	 jakýchkoliv	 nejasností	 jsou	 znění	 jednotlivých	 právních	 předpisů	
citovaných	 v	 pravidlech	 dostupné	 z:	 https://www.uoou.cz/pravni-predpisy/ds-
1257/p1=1257.		
	

10.	Zvláštní	ustanovení	
10.1.	 Jelikož	 hodnota	 jednotlivé	 Výhry	 nepřevyšuje	 částku	 10.000,-	 Kč,	 je	 Výhra	
v	souladu	s	§	4	písm.	f)	bod	3	zákona	č.	586/1992	Sb.,	zákona	České	národní	rady	o	daních	
z	příjmů,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	osvobozena	od	daně	z	příjmu.	
10.2.	 Pořadatel	neodpovídá	za	daňové	povinnosti	vyplývající	z	výhry	podle	příslušných	
daňových	předpisů.	
10.3.	 Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	rozhodovat	o	všech	otázkách,	týkajících	se	soutěže,	
podle	vlastního	uvážení	a	vyhrazuje	si	právo	Soutěž	i	její	pravidla	kdykoli	omezit,	odložit,	
přerušit,	změnit	nebo	zrušit.	
10.4.	 V	 případě	 jakéhokoli	 sporu	 týkajícího	 se	 soutěže	 bude	 rozhodnutí	 pořadatele	
konečné	a	závazné.	

10.5.	 Pořadatel	 nezodpovídá	 za	 škody	 vzniklé	 v	 souvislosti	 s	 nesprávnými	 údaji	
poskytnutými	soutěžícími.	

10.6.	 Pořadatel	 není	 zodpovědný	 za	 nefunkčnost	 telefonických	 linek,	 zařízení,	 sítě,	
za	poštovní	služby	ani	za	žádné	výkony,	které	neprovozuje	on	sám	(či	případně	provozuje	
za	pomoci	třetích	osob).	
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10.7.	 Výherce	nemá	právní	nárok	na	záměnu	výhry	nebo	výplatu	její	hodnoty	formou	
peněžní	nebo	jiné	kompenzace.	
10.8.	 Soutěžící	bere	na	vědomí,	že	výhry	ze	sázek	a	her	není	možné	podle	platné	právní	
úpravy	vymáhat	soudní	cestou.	

10.9.	 Soutěž	není	hazardní	hrou	ve	smyslu	zákona	č.	186/2016	Sb.,	o	hazardních	hrách,	
v	platném	znění.	

	
11.	Všeobecná	závěrečná	ustanovení	

11.1.	 Svým	zapojením	do	soutěže	vyjadřují	soutěžící	svůj	souhlas	s	tím,	že	se	budou	řídit	
oficiálními	pravidly	soutěže,	zahrnutými	v	tomto	statutu.	
11.2.	 Ustanovení	 statutu	 a	 průběh	 soutěže	 se	 řídí	 příslušnými	 ustanoveními	 českého	
právního	řádu,	zejména	ustanoveními	občanského	zákoníku,	tedy	zákona	č.	89/2012	Sb.,	
v	platném	znění.	

11.3.	 Statut	 soutěže	 byl	 sepsán	 a	 vyhlášen	 v	 Praze,	 dne	 31.	3.	2020	 a	 bude	 dostupný	
k	nahlédnutí	na	soutěžních	stránkách	www.pribinacek.cz	a	www.pribinacek.sk)	po	celou	
dobu	trvání	Soutěže.	

11.4.	 Pořadatel	 soutěže	 zabezpečuje	 ověřování	 věcné	 správnosti	 a	 průběh	 soutěže	
v	souladu	se	statutem.	
	
V	Praze,	dne	31.3.2020	
	
	
	
	
	
	
………………………………………………………………………	
SAVENCIA	Fromage	&	Dairy	Czech	Republic,	a.s.	


