PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJ 10× POUKAZ V HODNOTĚ 13.000 KČ“
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „vyhraj 10× poukaz v
hodnotě 13.000 Kč " (dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu
ke spotřebitelům.
Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných
dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to zveřejněno na
adrese www.actimel.cz.
1. Pořadatel a realizátor soutěže
Pořadatelem soutěže je v České republice společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00
Praha 4, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen „pořadatel“).
Realizátorem soutěže je v České republice společnost Klak&Son, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená
31/98, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 25112210, spisová značka B 4590 vedená u Městského soudu
v Praze (dále jen „realizátor“)
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky v obchodech obchodních řetězců v období od
1. 2. 2022 (00:00) do 31. 3. 2022 (23:59).
Tato soutěž je uspořádána ve spolupráci s Danone s.r.o., se sídlem Mlynské Nivy 5, 821 09, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 344 275, která je pořadatelem soutěže na území Slovenské republiky.
Výhry v této soutěži jsou pro Českou a Slovenskou republiku společné.
3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let – spotřebitelům, kteří si v období trvání
soutěže zakoupí soutěžní produkty Actimel tak jak jsou tyto specifikovány v čl. 4 těchto pravidel (dále
jako „soutěžící“ nebo „účastník“). Není určena osobám v pracovním nebo obdobném poměru k
pořadateli, realizátorovi či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, stejně jako
osobám těmto osobám blízkým ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); tyto osoby se soutěže nemohou zúčastnit.
Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří nesplní řádně podmínky účasti na soutěži v souladu
s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených
vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
4. Pravidla soutěže
Soutěžící se platně zúčastní soutěže tak, že si během trvání soutěže v jakémkoliv obchodě v České
republice koupí některý z následujících soutěžních produktů: Actimel – příchutě Bílý 4×100g, 8×100g,
Jahoda 4×100g, 8×100g, Lesní ovoce 8×100g, v promočním obale t. j. v obalu informujícím o probíhající
soutěži "Vyhraj & Podporuj svoji imunitu" (dále jen „soutěžní produkty Actimel“). Soutěžní produkty
Actimel budou uváděny během trvání soutěže na trh v České republice v síti všech zúčastněných
obchodních řetězců. Soutěžní produkty Actimel jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

4.1 Výhercem výhry se stává ten, kdo splní následující podmínky:
4.1.1. Najde zespodu na víčku zakoupeného soutěžního produktu Actimel symbol dárku (dále jen
„výherní víčko“).
4.1.2. Napíše nejpozději do 15. 4. 2022 na e-mail realizátora danone.soutez@klakson.cz zprávu
s fotografií výherního víčka a účtenkou z nákupu soutěžního produktu.
4.1.3. Doručí realizátorovi výherní víčko, na adresu: společnost Klak&Son, a.s., Za potokem 46/4,
106 00 Praha 10, Česká republika v obálce označené "Actimel soutěž" spolu s kontaktními údaji výherce
(jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa), a to nejpozději do 30. 4. 2022. Pořadatel ani realizátor
nenesou jakoukoli odpovědnost za ztrátu výherního víčka během přepravy a způsob zaslání výherního
víčka je výlučně na uvážení a zodpovědnosti každého soutěžícího.
Soutěžící je povinen uchovat účet ze soutěžního nákupu po celou dobu trvání soutěže, pro případ
prokázání nároku na výhru až 30 dní po skončení soutěže.
Pokud soutěžící, který najde výherní víčko nekontaktuje realizátora do 15. 4. 2022 a nedoručí
realizátorovi výherní víčko do 30. 4. 2022 spolu se svými kontaktními údaji, jeho výhra bez náhrady
propadá.
Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy s nákupem nového soutěžního produktu
Actimel.
Umístění výherního víčka do soutěžních produktů Actimel není pořadateli ani realizátorovi soutěže
předem známé a s ohledem na společnou distribuci soutěžních výrobků Actimel v rámci České a
Slovenské republiky není možné předem určit, kde se bude výherní víčko nacházet.
5. Výhry v soutěži
Výhrou v soutěži je:
Dárkový poukaz FJÄLLRÄVEN v hodnotě 13 000 Kč a to 10 ks společně pro Českou a Slovenskou
republiku.
Dárkový poukaz lze uplatnit v kamenných prodejnách FJÄLLRÄVEN – prodejna Fjällräven v Centru
Černý Most v Praze, prodejna Fjällräven v obchodním domě PALLADIUM v Praze, prodejna Fjällräven
v centru Westfield Chodov v Praze, prodejna Fjällräven v centru Olympia v Brně. Nebo online na
webových stránkách www.fjallraven-shop.cz.
6. Daň z výhry
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze
výhry v hodnotě do 10 000 Kč vč. DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá
zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a
je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň
z výhry bude odvedena Pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená
Výherci o srážkovou daň ponížena.
7. Oznámení a předání výher
Pro oznámení výher a sjednání převzetí výhry, bude výherce kontaktovat na e-mailové adrese
realizátora: danone.soutez@klakson.cz, kde s ním bude dohodnut způsob předání výhry. Způsob
předání výhry bude předmětem dohody mezi realizátorem a výhercem.

Křestní jméno a obec, kde se nachází bydliště výherce, bude zároveň zveřejněny na webu
www.actimel.cz. S tímto uděluje každý účastník svou účastí v soutěži svůj výslovný souhlas.
Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než na uvedenou výše, či na jiné protiplnění.
Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou používáním výhry.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžícího vyloučit ze soutěže, pokud poruší pravidla soutěže.
V případě, že výherce výhru nepřevezme nebo bude v důsledku porušení pravidel ze soutěže vyloučen
nebo na výhru v důsledku nesplnění soutěžních podmínek ztratí nárok, výhra propadá ve prospěch
pořadatele.
8. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou
jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracované v rozsahu:
jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a doručovací adresa (dále jen „osobní údaje soutěžících“)
pořadatelem jako správcem za účelem realizace a vyhodnocení soutěže a odeslání výhry v soutěži; v
případě výherců budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, doručovací adresa,
telefonní číslo a v případě výherců vedlejší výhry, kterému výhra nebude vyplacena v hotovosti i číslo
účtu v bance (dále jen „osobní údaje výherců“, osobní údaje soutěžících a osobní údaje výherců
společně dále jen jako „osobní údaje“).
Právní základem zpracování osobních údajů soutěžících v rámci této soutěže jsou především:
-

souhlas s účastí v soutěži;

-

u výherců pak oprávněný zájem realizátora a pořadatele na dokončení soutěže a oznámení
jejích výsledků; a

-

zákonné povinnosti pořadatele (např. povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví, zákona
o archivnictví a pod).

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 60 dní po jejím skončení.
Osobní údaje výherců budou archivovány v nezbytném rozsahu po dobu 3 let ode dne ukončení
soutěže, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví dobu delší, a to za účelem případné kontroly
pořadatele soutěže ze strany dozorových orgánů a za účelem zajištění právních nároků pořadatele.
Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném výše účastník dobrovolně souhlasí se zapojením do
soutěže a je srozuměn s pravidly soutěže a rozsahem svých práv jako subjektu údajů. Bez poskytnutí
osobních údajů není možné se zúčastnit soutěže a soutěž vyhodnotit a v případě výherce by nebylo
možné doručit výhru. Osobní údaje výherců budou zpracovávány po dobu stanovenou zvláštními
právními předpisy (zákon o účetnictví). Pořadatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EÚ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových
údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) správcem při zpracování osobních
údajů, realizátor je ve smyslu Nařízení zpracovatelem.
Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel a realizátor a dále může tyto údaje v
nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingová společnost pověřená pořadatelem

soutěže, a to způsobem obvyklým pro pořádání soutěží, doručovací společnost, dodavatelé IT služeb a
účetní, daňoví a právní poradci.
Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:
-

právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda
jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou
zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

-

právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

-

právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje
zpracovávány nezákonně,

-

právo na omezení zpracování osobních údajů,

-

právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce
osobních údajů,

-

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

-

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, v případě porušení práv soutěžícího,
které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní formulář na
webových stránkách https://danone.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/. Pořadatel ustanovil
pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář
na webových stránkách https://danone.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.
Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. §
77 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně křestní jméno a město výherce na webových stránkách
www.actimel.cz, a to po dobu 60 dní od ukončení soutěže.
Pořadatel soutěže a realizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této
soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
Pořadatel soutěže a realizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
Pořadatel soutěže a realizátor má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze
soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými
mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno
pořadatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo realizátora je konečné.
Pořadatel ani realizátor nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození,
zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na
straně pořadatele či realizátora, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout
o jejím dalším užití.
Pořadatel ani realizátor soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv
elektronickými prostředky.

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE Danone +420 844 844 842 ve všední
dny od 08:00 do 17:00 hodin.
O soutěži informuje webová stránka www.actimel.cz Výherní listina bude k dispozici u pořadatele
soutěže a na webové stránce.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v
elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.actimel.cz.
V Praze dne 31. 1. 2022

