
PRAVIDLA SOUTĚŽE PŘEKVAP OVESKOU CELÝ KANCL 
 

Pravidla soutěže  

Pořadatel soutěže: Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 

27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, 

vložka 98707. 

Název soutěže: Překvap Oveskou celý kancl  

Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK.  

Organizátor a zpracovatel soutěže: REKLAMAMA s.r.o., Podkovářská 674/2, Vysočany, 

190 00 Praha 9, IČ: 03500969, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, v oddíle C, vložka 232583. 

Trvání soutěže: Soutěž trvá: 

od 23.9.2021 do 3.10. 2021 v Plzni, 

od 4.10.2021 do 13.10. 2021 v Brně, 

od 14.10. 2021 do 24.10. 2021 v Ostravě. 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba s 

doručovací adresou na území hlavního města Prahy, která je registrována na sociální síti 

FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet 

a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat 

veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. 

Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě účasti 

osoby mladší 18let je nutný písemný souhlas s účastí od rodiče nebo zákonné osoby, při 

zachování podmínek užití FACEBOOK. Soutěžící svojí účastí potvrzuje souhlas 

zaměstnavatele s jeho účastí na soutěži a s případným doručením Ovesky do prostor 

zaměstnavatele.  

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: V průběhu každého kola organizátor vloží na zeď 

FACEBOOK stránky Mlékárna Kunín (www.facebook.com/kuninmlekarna) soutěžní post s 

výzvou k účasti v soutěži:  

Příklad: 

Vyhrajte Ovesku pro sebe i kolegy!  Stačí nám napsat do komentářů k tomuto příspěvku, s 

kým v práci se o vyladěnou svačinku Oveska podělíte, a proč máme udělat radost právě 

vašemu kanclu. Každý den vybereme 1 šťastlivce, kterého odměníme zásobou produktů pro 

celý tým. Soutěžit můžete:  

od 23.9.2021 do 3.10. 2021 v Plzni, 

od 4.10.2021 do 13.10. 2021 v Brně, 

od 14.10. 2021 do 24.10. 2021 v Ostravě. 

Úkolem soutěžících je napsat do komentáře pod soutěžním příspěvkem důvod pro návštěvu 

Oveska týmu se svačinou pro celý pracovní kolektiv. Každý den po dobu trvání akce odborná 

porota vybírá 1 výherce. Výherci budou vybráni odbornou porotou složenou z 1 zástupce 

organizátora a 1 zástupce pořadatele. Každý soutěžící, který zveřejní vulgární 

příspěvek, příspěvek obsahující nezákonný, nebezpečný, pohoršující či sexuálně explicitní 

obsah bude ze soutěže vyřazen. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže 

účastníka, který by prostřednictvím svého příspěvku propagoval konkurenci či konkurenční 

výrobky pořadatele soutěže. 

Výhry a vyhlášení vítězů:  

Soutěž probíhá od 23.9.2021 do 3.10. 2021 v Plzni, od 4.10.2021 do 13.10. 2021 v Brně, 

od 14.10. 2021 do 24.10. 2021 v Ostravě. Výherci jsou odbornou porotou vyhlášeni každý 

den mezi 16.00 hod. a 18.00 hod. 

V soutěži je výhrou svačina ve formě mléčných produktů Oveska pro výherní pracovní 

kolektiv – na určeném místě na pracovišti výherce.  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/terms.php
/Users/jitka/Downloads/www.facebook.com/kuninmlekarna


Kontaktní údaje v podobě pravého jména, názvu společnosti a její přesné adresy a svého 

mobilního telefonního čísla je soutěžící povinen dodat organizátorovi soutěže prostřednictvím 

formuláře, který mu bude zaslán skrze sociální síť FACEBOOK nejpozději do 2 pracovních 

dnů od jeho vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící údaje nedodá nebo je dodá nekompletní, 

bude jeho výhra postoupena soutěžícím, kteří se umístí na dalších místech. 

Autorská práva: Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho 

následným zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebudou porušena práva třetích osob, 

zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že soutěžní 

příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva 

duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty 

chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové 

či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. 

ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. 

podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (všechno 

uvedené dále společně jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v 

rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena 

práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly 

do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící 

tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému 

zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby 

nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním 

veřejnosti prostřednictvím internetu/FACEBOOK a rozmnožováním), a to bez množstevního, 

územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje 

pořadateli soutěže bezúplatné oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro 

prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, 

územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v 

uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících 

či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na 

kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k 

interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v 

případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit 

veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se 

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů a s jejich 

zařazením do databáze společnosti Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 

Praha 4, IČ: 27132471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

v oddíle C, vložka 98707, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím 

zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i 

pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.  

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že 

poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu 

těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o 

dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů.  

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název a adresa 

zaměstnavatele (včetně počtu kolegů/zaměstnanců zaměstnavatele),.  

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v 



rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání 

souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka 

soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je 

subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve 

výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým 

správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.  

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a 

případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. 

zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 

náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se 

domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 

rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo 

zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet 

na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu 

osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.  

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno 

odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: 

info@lactalis.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Zásady 

ochrany osobních údajů v souvislostí s touto soutěží jsou umístěny na webových stránkách 

[prosím doplnit link]. 

Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady 

změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo 

kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla 

soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu.  

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím 

soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních 

dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v 

rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 

soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v 

důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.  

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či 

profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet 

FACEBOOK).  

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK 

profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v 

případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude 

pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.  

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci 

(především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy 

(komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry 

zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.  

 

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální 

síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace 

mailto:info@lactalis.cz%E2%80%8B


organizátorovi, zpracovateli a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti 

FACEBOOK.  

 

 

V Praze dne 9. 9. 2021  

 

 


