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Oficiální pravidla spotřebitelské soutěže „VYHRAJ BEZPLATNÝ NÁKUP PO DOBU  
3 MINUT V KAUFLANDU TEPLICE“ 

 

1. Organizátor   
Pořadatelem a  Organizátorem spotřebitelské soutěže „VYHRAJ BEZPLATNÝ NÁKUP PO DOBU 3 MINUT 
V KAUFLANDU OSTROV NAD OHŘÍ“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Young & Rubicam Praha s.r.o. se 
sídlem Praha 5, Nádražní 32, PSČ CZ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 716, IČO: 261 33 113 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel 
Soutěže odpovídá za řádný průběh soutěže a zajišťuje veškeré činnosti s tím související. Zadavatelem 
soutěže a  Zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je společnost 
Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Praha 6, 169 00, Česká republika (dále jen 
„Zadavatel“). Zároveň Zadavatel poskytuje pro realizaci Soutěže své nákupní centrum Kaufland Ostrov 
nad Ohří, adresa: ulice Jáchymovská, Ostrov nad Ohří, 363 01. 

 

2. Termín a místo konání soutěže 
 
Soutěž probíhá na adrese: Kaufland Ostrov nad Ohří, ulice Jáchymovská, Ostrov nad Ohří, 363 01 
(prostor mezi vnějšími a vnitřními vchodovými dveřmi a prodejna), a to 27. – 28.2. 2019 v průběhu 
otevírací doby Kaufland Ostrov nad Ohří. 

 

3. Podmínky účasti v soutěži  
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, 
která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“). 

 

4. Zapojení do soutěže 
Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník Kaufland Ostrov nad Ohří, který navštíví prodejnu ve dnech 
soutěže a použije k příchodu do prodejny vstup vedoucí z parkoviště. Ve vstupu je umístěna soutěžní 
brána s přístrojem na detekci pohybu, která zaznamenává průchod každého návštěvníka Kauflandu Ostrov 
nad Ohří. V průběhu dne, maximálně však 3x (třikrát), se v bráně aktivuje výherní mód, který při průchodu 
prvního následujícího návštěvníka po aktivaci módu oznámí výhru pomocí světelných a zvukových signálů. 
Tímto signálem je tedy označen výherce soutěže. 

 
5. Výhra v soutěži  
Výhrou v soutěži je bezplatný nákup jedné osoby po dobu 3 minut v prodejně Kaufland Ostrov nad Ohří. 
Dobu 3 minut pro nákup bude měřit předem určený časoměřič Zadavatele. Vyzvednutí výhry musí 
následovat neprodleně po označení výherce. Doba 3 minut pro bezplatný nákup začíná průjezdem 
nákupního vozíku vstupními dveřmi do prodejny a končí pokynem časoměřiče o konci času vyměřeného 
pro bezplatný nákup tedy 3 minut. Pokynem je míněna věta „Stop, ukončete nákup“. 
 
Součástí nákupu může být buď libovolný počet kusů výrobků ze sekce Food a nebo pouze 1 ks od jednoho 
druhu výrobku v sekci Drogerie.  
 
Druhem výrobku se rozumí zboží se stejným kompletním názvem např. Calgon odstraňovač vodního 
kamene gel 1kg/750 ml). Druhem výrobku se nerozumí zboží se stejným názvem, ale různým balením 
např. Pampers Sleep&Play 42 ks a Pampers Sleep&Play 58 ks.  
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Součástí nákupu nemohou být: 
a) Alkoholické nápoje 
b) Tabákové výrobky 
c) Pyrotechnika 
d) Domácí potřeby 
e) Sklo 
f) Porcelán 
g) Úklid 
h) Koupelna 
i) Věrnostní program 
j) Textil 
k) Knihy 
l) Brýle 
m) Tisk 
n) Potřeby pro cyklisty 
o) Sezonní zboží - grilování, zavařování, zahradní nábytek 
p) Svíčky, ubrousky, jednorázové nádobí 
q) Potřeby pro motoristy 
r) Hodiny 
s) Elektro 
t) Datové nosiče 
u) Hračky 
v) Žárovky, baterie 
w) Tchibo výrobky 
x) Nářadí 
y) Dálniční známky 

 
 
6. Omezující podmínky účasti v soutěži  

• Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru 
k Organizátorovi nebo Zadavateli soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých 
ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku. 

 
• Výherci Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu než jaké 

určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžní plnění. 
 

• Organizátor i Zadavatel si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech otázkách souvisejících s 
konáním soutěže. 

 
• Organizátor soutěže je s předchozím písemným souhlasem Zadavatele oprávněn kdykoliv bez 

náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit či 
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi 
komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou 
považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách 
přísluší vždy organizátorovi. Organizátor i Zadavatel jsou oprávněni kdykoliv kontrolovat všechny 
podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat 
písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení 
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Zadavatele o námitce je 
konečné. 
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7. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, 
že je Organizátor bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi pouze za účelem účasti 
účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherců, zaslání nebo předání výher výhercům a 
bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích 
a na www.kaufland.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. 
Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas může být kdykoliv odvolán 
a má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, 
a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, 
že může dále požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům 
od Organizátora soutěže a tyto nechat opravit, může požadovat výmaz těchto osobních údajů dopisem na 
adresu sídla Organizátora soutěže a v případě pochybností se může obrátit na Organizátora nebo na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Tímto způsobem získané osobní údaje budou poskytnuty pouze Zadavateli 
soutěže. Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem 
předání výhry. 

 
8. Ostatní ujednání 
 

• Svým zapojením do soutěže vyjadřuje výherce v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků 
a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy 
pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a 
předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich 
povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Výherce uděluje tento 
souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a 
to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže. 
 

• Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže 
vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu 
s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/ nebo 
nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, 
který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V 
případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. 
V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok 
na výhru, výhra mu nebude předána. 
 

• Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu 
posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit 
kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, 
že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/ nebo dobrými mravy (např. podvodné 
nebo nekalé jednání) a/ nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která 
by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. 
 

• Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k 
podvodu nebo trestnému činu, který znemožňuje konání soutěže. Pokud se takové podezření 
potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit. 
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• Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu 
uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později 
nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné. 
 

• Výherce soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na 
jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Soutěž 
nemá charakter veřejného příslibu.  
 

• Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.  
 

• Organizátor ani Zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně 
utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 
 

• Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora a 
Zadavatele ve vztahu ke spotřebitelům. 

 
• Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, 

změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit, pokud 
bude změna pravidel nutná nebo bude konání soutěže znemožněno nebo ztíženo z důvodu vyšší 
moci včetně jakýchkoliv důvodů mimo sféru vlivu Organizátora či Zadavatele. O jakýchkoli 
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. 

 
• Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí v místě akce, na adrese: 

Kaufland Ostrov nad Ohří, ulice Jáchymovská, Ostrov nad Ohří, 363 01. 
 
 

Tato pravidla jsou platná od 27. 2. 2019 do skončení soutěže, v Ostrově nad Ohří, Česká republika. 


