ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„POŠLI ÚSMĚV DO SANITEK“
ČESKÁ REPUBLIKA
(dále jen „soutěž“).

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže.
Tento status je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento status může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného
souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem soutěže je společnost Bel Sýry Česko a.s.
Se sídlem: Pražská 218, 675 26, Želetava
IČ: 60714603 DIČ: CZ60714603
zapsaná v obchodním rejstříku - Krajského soudu v Brně, oddíl B 1375, Vložka 84543
(dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Noe´s, s.r.o.
se sídlem: Bezručova 160/13, Zeleneč, 250 91 Praha - Východ
zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, Vložka 62133
IČ: 25697749 DIČ: CZ25697749
(dále jen „organizátor“)

I.

Termín a místo konání
1. Soutěž bude probíhat na všech prodejnách TESCO na území České republiky a také
v internetovém obchodě www.itesco.cz (dále jen „místo prodeje“) v době od 4. 11. 2020 00:00:00 hod
do 1. 12. 2020 23:59:59 hod.
2. Soutěž bude probíhat celkem 28 (dvacetosm) soutěžní dnů.
(dále jen „soutěžní období“).

II.

Soutěžní výrobky
1. Soutěž se vztahuje na výrobky značky VESELÁ KRÁVA A SÝR A KŘUP (všech druhů), zakoupené v jakékoliv
prodejně TESCO na území České republiky nebo na www.itesco.cz (dále jen „soutěžní výrobky“).

SEZNAM SOUTĚŽNÍCH VÝROBKŮ:
Výrobek

EAN

Sýr a křup rod. balení 140 g Pizza

3073781076196

Sýr a křup rod. balení 140 g

3073780810661

Sýr a křup Čedar 35 g

3073781140316

Sýr a křup Pizza 35 g

3073781076417

III.

Sýr a křup 35 g

3073780821155

Veselá kráva & GO 2x50 g

3073781130904

Veselá kráva & GO CHILLI 2x50 g

3073781136524

Veselá kráva Bez Laktózy 120 g

3073781122817

Veselá kráva Čedar 120 g

3073781091366

Veselá kráva Ementál 120 g

3073781090925

Veselá kráva Lahodná 120 g

3073781090215

Veselá kráva Štíhlá 120 g

3073781090963

Veselá kráva Niva 120 g

3073781090949

Veselá kráva Pažitka 120 g

3073781090888

Veselá kráva Šunka 120 g

3073781090901

Veselá kráva Lahodná XL 240 g

3073781090239

Základní podmínka soutěže
Podmínkou pro účast v soutěži je nákup soutěžních výrobků (uvedených v seznamu bodě II.) v minimálním
množství 2 ks.

IV.

Kdo se může zúčastnit soutěže
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s následující
výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k
organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V
případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži,
tak pro případné převzetí výhry.
2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry (např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla) nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě
propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu náhodně vylosovanému výherci jako
náhradníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že
organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého
jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

V.

Výhry v soutěži
Do soutěže mohou být nominovány:
ZÁKLADNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (ZZS)
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (LZS)
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (ČČK)
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (HZS)

(dále jen ZZS, LZS, ČČK, HZS nebo pro všechny jednotně ZS – záchranná služba)
1. Hlavní výhra:
SVAČINKA PRO ZÁCHRANNOU SLUŽBU
Hlavní výhru získá ZS, která v průběhu trvání soutěže získá od hlasujících účastníků soutěže nejvíce hlasů ze
všech ZS v regionu ČR. Zařazené ZS do regionů ČR je dané adresou každé ZS – viz. seznam regionů v bodu
V.3.
V každém regionu ČR bude udělena jedna Hlavní výhra. CELKEM JE VE HŘE 13 hlavních výher.
Maximální počet svačinek v udělené hlavní výhře je 50 ks (jedna ZS získá maximálně 50 ks svačinek).
2. Obsah (složení) svačinky:
Obsahem každé svačinky je: 1x Veselá kráva lahodná 120 g, 1x Sýr a Křup čedar 35 g, 1x jablečný džus 200 ml,
1x ovocná kapsička mango-jablko 125 g, 1x Kaiserka natural 50 g,
1x ovoce (jablko, případně jiné ovoce dle dostupnosti). Složení svačinky může být pozměněno dle aktuální
dostupnosti, počet položek bude vždy minimálně 6 ks.

3. Seznam regionů ČR:
1. STŘEDOČESKÝ + PRAHA
2. LIBERECKÝ
3. ÚSTECKÝ
4. KARLOVARSKÝ
5. PLZEŇSKÝ
6. JIHOČESKÝ
7. KRÁLOVÉHRADECKÝ
8. PARDUBICKÝ
9. VYSOČINA
10. OLOMOUCKÝ
11. MORAVSKOSLEZSKÝ
12: ZLÍNSKÝ
13. JIHOMORAVSKÝ

VI.

Princip hlasování a pravidla pro udělení hlavních výher
1.

Účast v soutěži – základní podmínka
Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v období trvání soutěže (od 4. 11. do 1. 12. 2020)
v místě prodeje zakoupí minimálně 2 soutěžní výrobky a uschová si účtenku nebo fakturu z nákupu
(dále jen „soutěžní nákup“).

2.

Registrace a hlasování v soutěži
Po splnění základní podmínky se spotřebitel může zapojit do hlasování v soutěži tak, že na
www.veselakrava.cz/posliusmev v části POŠLI ÚSMĚV DO SANITEK vybere na úvodní stránce soutěž určenou
pro ZS a vyplní řádně a pravdivě požadované údaje v soutěžní registraci: e-mail, počet zakoupených výrobků,
kód z účtenky/ faktury soutěžního nákupu a potvrdí souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů
a s pravidly soutěže.
Takto registrovaný účastník soutěže je oprávněn hlasovat pro kteroukoli ZS na území ČR tak, že vyplní adresu
vybrané ZS jednoduchým výběrem regionu z nabídky a uvedením města, ulice a čísla popisného ZS. Tyto
údaje jednoznačně určí konkrétní ZS v ČR, pro kterou se účastník hlasuje.
Takto účastníkem soutěže vybraný ZS v ČR získá tolik hlasů, kolik účastník soutěže zakoupil soutěžních
výrobků podle klíče: za každý zakoupený soutěžní výrobek jeden hlas pro vybranou ZS.

Uvedený počet zakoupených soutěžních výrobků v registračním formuláři se musí shodovat s počtem
soutěžních výrobků uvedených na registrované soutěžní účtence. Každá neúplně nebo nepravdivě vyplněná
soutěžní registrace bude ze soutěže vyloučena.
V případě pochybností o řádnosti či pravosti registrované soutěžní účtenky (či jiných údajů v soutěžní
registraci) je organizátor oprávněn požadovat po účastníkovi soutěže okamžité odeslání originálů všech
soutěžních účtenek v obálce viditelně označené „SOUTĚŽ - POŠLI ÚSMĚV DO SANITEK“ poštou doporučeně
na adresu agentura Noe´s, Mezi Vodami 1895/17, 143 00 Praha 4 – Modřany. Organizátor ani pořadatel
nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během
přepravy.
Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat splnění podmínek a požadovat předložení jednoznačně
identifikovatelné účtenky vydané registrační pokladnou nebo faktury, obsahující údaje o soutěžním nákupu,
údaje o prodávajícím, čas a datum nákupu odpovídající soutěžní registraci (uvedené v soutěžním formuláři).
V případě, že organizátor dospěje ke zjištění nedostatků či nejasností v registraci nebo dospěje
k pochybnostem o řádném splnění některé z podmínek soutěže, bude soutěžící vyloučen ze soutěže a
hlasování, jím udělené hlasy budou neplatné a budou smazány. O splnění podmínek a zařazení hlasů do
soutěže, včetně schvalování či vyloučení účastníka a jím udělených hlasů rozhoduje výhradně pořadatel
soutěže, veškerá jeho rozhodnutí jsou konečná bez možnosti odvolání.
Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, jedenkrát s každým soutěžním nákupem.

3.

Vyhlášení výherních ZS v ČR a předání hlavních výher
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA s největším počtem hlasů v každém regionu (celkem 13 ZS v ČR) budou uvedeny na
soutěžní stránce www.veselakrava.cz/posliusmev v části POŠLI ÚSMĚV DO SANITEK po skončení soutěže,
nejpozději do 10 pracovních dnů po ověření všech registrací.
Každá vítězná ZS v ČR bude kontaktován telefonicky s informací o výhře a výzvou k určení KONTAKTNÍ
OSOBY pro další koordinaci a e-korespondenci související s předáním a čerpáním výhry (dále jen „výherní
zpráva“).
Předání hlavních výher proběhne osobně výherních ZS a bude zdokumentováno.
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.

VII.

Práva a povinnosti pořadatele soutěže
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby
mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či
soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za
nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá
za vlastnictví užitých mobilních telefonů, resp. mobilních dat.
3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese
www.veselakrava.cz/posliusmev v části POŠLI ÚSMĚV DO SANITEK.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Odesláním soutěžní registrace soutěžící uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zadavateli jakožto
správci, a to za účelem organizace a zajištění soutěže, prověření platné účasti soutěžícího v soutěži a případně
za účelem předání výhry. Zpracování osobních údajů zahrnuje zasílání organizačních zpráv elektronickými
prostředky nezbytných pro zajištění řádného průběhu soutěže. Rozsah využitých údajů jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo, e-mail, případně dalších údajů, které správci v souvislosti se svou účastí v soutěži
poskytne.
2. Zpracování osobních údajů bude prováděno systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje
souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím
třetích osob pověřených správcem, zejména organizátorem.
3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
4. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a z Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tj. že má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména
pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce
odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Soutěžící má
rovněž právo na přenositelnost údajů, omezení zpracování a právo být zapomenut. Soutěžící má právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
5. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek vyloučení soutěžícího z další
účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu. Odvolání souhlasu
je bezplatné a musí být doručen písemnou formou na email: info-cz@groupe-bel.com. Příjemci údajů:
zpracovatelé v kategoriích – poskytovatelé sms a IT služeb, právní a účetní společnosti, organizátor.
6. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v soutěži
stanovené těmito pravidly soutěže. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze
soutěže.

V Praze dne 4. 11. 2020.

