Pravidla soutěže "Vyhraj každý den a buď na dosah!"
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhraj každý
den a buď na dosah!" (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 je 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 ritual communication s.r.o.
se sídlem Palackého 75 / III, 290 01 Poděbrady, Česká republika,
IČ: 270 75 966, DIČ: CZ270 75 966,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č .: 94455
(Dále jen "realizátor")
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v obchodech obchodních řetězců v období od
1.2.2021 (00:00) do 14.3.2021 (23:59).
Tato soutěž je uspořádána ve spolupráci s DANONE, spol. s r.o., se sídlem Prievozská 4, 821
09, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 344 275, ve stejném termínu i na území Slovenské
republiky, a 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 § 22 z. č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku.; 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 jakýkoliv produkt Actimel, (dále jako "soutěžní produkty Actimel").
Soutěžní produkty Actimel budou uváděny během trvání soutěže na trh v České republice v
síti všech obchodních řetězců spolupracujících s pořadatelem. Soutěžní produkty Actimel jsou
společné pro Českou a Slovenskou republiku.
Výhercem výhry se stává každý, kdo splní následující podmínky:
1. Splní podmínky účasti v soutěži uvedené v článku 3 výše.
2. soutěžící zakoupí v době trvání a místě konání soutěže jednorázově (na jeden doklad o
koupi, doklad o koupi dále také jako "účet") alespoň jedno balení soutěžního produktu
Actimel, za který dostane od prodejce účetní doklad, resp. účet (dále jen "soutěžní nákup").
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky
těchto pravidel lze použít pouze originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační
pokladny, ze kterého bude jednoznačně vyplývat uskutečnění příslušného soutěžního nákupu,
3. následně, během trvání soutěže, zájemce navštíví soutěžní webové stránky
www.actimel.cz/soutez (dále jen "soutěžní web"), kde do registračního formuláře (dále jen
"soutěžní formulář") úplně a pravdivě vyplní níže uvedené údaje:
• své jméno a příjmení,
• platnou e-mailovou adresu,
• platné telefonní číslo,
• uvede kód soutěžního dokladu
• přesné datum provedení soutěžního nákupu (uveden na soutěžním dokladu),
• a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže, souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 9
těchto pravidel, použitím jména a místa pobytu podle čl. 9 těchto pravidel, a také, že je starší
18 let, a soutěžní formulář odešle pomocí funkce soutěžního webu technickému správci
soutěže.
Okamžikem doručení zcela a řádně vyplněného soutěžního formuláře technickému správci je
soutěžní doklad (resp. Zájemce) registrován do soutěže (dále jen "soutěžní registrace") a
zájemce se stává soutěžícím. Zájemce (popř. Soutěžící) se může zúčastnit soutěže opakovaně,
vždy s novým účtem. Konkrétní soutěžní kód z účtu je možno v soutěži uvést pouze 1 krát.
Datum odeslání konkrétního soutěžního formuláře musí být shodný nebo následovat za datem
soutěžního nákupu provedeného v době trvání soutěže, čas odeslání konkrétního soutěžního
formuláře musí následovat až po čase provedení soutěžního nákupu.
Po platné soutěžní registraci obdrží soutěžící zprávu o úspěšné registraci prostřednictvím
vyskakovacího pop-up okna. Zájemce (popř. Soutěžící) se může zúčastnit maximálně 10 (deset)
krát během jednoho soutěžního dne. Každý jednotlivý zájemce (resp. Soutěžící) může v soutěži
uvádět pouze jednu e-mailovou adresu a jedno telefonní číslo. V případě, že bude zjištěn opak,
může být zájemce / soutěžící ze soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen. Soutěžící
je povinen uchovat účet ze soutěžního nákupu po celou dobu trvání soutěže a pro případ
prokázání nároku na výhru až 30 dní po skončení soutěže.

5. Charita
Každá z prvních 3 000 platných soutěžních registrací v České republice zakládá povinnost
pořadateli poskytnout 21 lahviček nápoje Actimel 100g (dále jen "soutěžní dar") nadaci Krása
pomoci se sídlem Londýnská 258/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO: 28421434 DIČ (dále jen "obdarovaný").
Pořadatel se tak zavazuje poskytnout obdarovanému maximálně 63 000 ks lahviček nápoje
Actimel 100g. Pořadatel se zároveň zavazuje obdarovanému poskytnout minimálně 21 000 ks
lahviček nápoje Actimel 100g v případě, že počet soutěžních registrací nepřesáhne počet 1
000.
Pořadatel soutěžní dar daruje do 31.12.2021 a vyhrazuje si právo rozhodnout o příchutích a
formátech soutěžního daru.
6. Mechanika
Za každý den trvání soutěže bude osobami pověřenými pořadatelem náhodně vylosován 1
výherce tabletu z databáze platných registrovaných soutěžních registrací učiněných za
příslušný soutěžní den na území České a Slovenské republiky dohromady.
Současně bude za každý týden trvání soutěže osobami pověřenými pořadatelem náhodně
vylosován 1 výherce notebooku z databáze platných registrovaných soutěžních registrací
učiněných za příslušný soutěžní týden na území České a Slovenské republiky dohromady.
Výherci budou vylosován nejpozději do 10 dnů od skončení období trvání soutěže.
7. Výhry v soutěži
Výhrou v soutěži je:
- Dotykový tablet Huawei MediaPad T3 10 16 GB, šedý (TA-T310W16TOM) v hodnotě 3 011
Kč a to 42 ks společně pro Českou republiku a Slovenskou republiku
- Notebook Acer Aspire 1 (A114-32-C8T6) modrý + Microsoft 365 pro jednotlivce
(NX.GW9EC.003) v hodnotě 7 150 Kč a to 6 ks společně pro Českou a Slovenskou republiku
Daň z výhry
Výhry jsou uvedeny po zdanění. Účastí na soutěži bere soutěžící na vědomí, že. výhry, které
výherci vyhrávají v soutěži představují výhry před zdaněním. Výhra je jako ostatní příjem
předmětem daně z příjmů ve smyslu § 10 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou výhry v hodnotě nepřevyšující
10.000 Kč, která je v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) bodu 3. zákona o dani z příjmů osvobozena
od daně. Do základu daně se zahrne pouze příjem přesahující částku 10.000 Kč.

8. Oznámení a předání výher

Výherci budou kontaktováni realizátorem soutěže (a to na emailové adrese, kterou zadali do
registračního formuláře soutěže) nejpozději 15. pracovní den po uplynutí termínu soutěže.
Pořadatel kontaktuje realizátora, aby mu oznámil výherce soutěže. Pro sjednání převzetí
výhry, bude výherce kontaktovat realizátora ritual communication s.r.o. se sídlem Palackého
75 / III, 290 01 Poděbrady, Česká republika na telefonním čísle: +420 325 611 957 nebo na
e-mailové adrese simona@ritualni.cz, kde s ním bude dohodnut způsob předání výhry. Výhra
bude výherci zaslána na jím oznámenou adresu. Způsob předání výhry bude předmětem
dohody mezi realizátorem a výhercem.
Křestní jméno a město výherce bude zároveň zveřejněny na webu www.actimel.cz/soutez. S
tímto uděluje každý účastník svou účastí v soutěži svůj výslovný souhlas.
Výhra bude předána výherci poukázáním výhry zdaněné v souladu s čl. 7 těchto pravidel.
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.
Všeobecné podmínky
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj 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 soutěž 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") objednatelem jako správcem za účelem realizace a vyhodnocení soutěže a
odeslání výhry v soutěži; v případě výherců budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno a
příjmení, emailová adresa, 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
oprávněné zájmy objednatele v souladu s čl. 6 bod 1 písm. f) 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“). Poskytnutí
osobních údajů soutěžících ze strany soutěžícího je smluvním požadavkem, bez jehož splnění
se nebude moci soutěžící soutěže zúčastnit a pořadatel nebude schopný zabezpečit řádný
průběh soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 60

dní po jej skončení. Oprávněné zájmy objednatele spočívají v zájmu objednatele na řádném
vyhodnocení soutěže, kontrole splnění pravidel soutěže a na odevzdání výher a na prokázání
splnění pravidel soutěže v případě kontroly ze strany kontrolních orgánů. Právním základem
zpracování osobních údajů výherce je plnění smlouvy v souladu s čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení
a plnění zákonné povinnosti objednatele v souladu s čl. 6 bod 1 písm. c) Nařízení (např.
povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a pod). Poskytnutí
osobních údajů v rozsahu uvedeném výše soutěžícím je povinné, 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). Objednatel je ve smyslu Nařízení správcem
při zpracování osobních údajů, pořadatel je ve smyslu Nařízení zpracovatelem.
Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel a objednatel 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, 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 www.danone.cz/gdprochrana.html. Pořadatel ustanovil
pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní
formulář na webových stránkách www.danone.cz/gdprochrana.html.
Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu
s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
bezplatně křestní jméno a město výherce na webových stránkách www.actimel.cz, a to po
dobu 60 dní od ukončení soutěže.
Pořadatel soutěže a objednatel 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 objednatel 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 objednatele správce 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 objednatele je konečné.
Pořadatel ani objednatel 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 objednatele, propadá tato výhra pořadateli
soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Pořadatel ani objednatel 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.
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