Pravidla soutěže „Svěží radost“
Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je společnost Lactalis CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, PSČ: 149 00, Praha 4 - Chodov,
IČ: 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 98707.
Název soutěže:
Svěží radost
Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím webových stránek pořadatele
www.presidentsvezi.cz (dále jen „místo konání soutěže“ nebo „soutěžní stránka“).
Organizátor soutěže:
Organizátorem soutěže je společnost DARK SIDE a.s., IČ: 241 94 409, se sídlem Praha 1 - Staré Město,
Malá Štupartská 634/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp. zn. B 17751.
Trvání soutěže:
Soutěž probíhá od 18. 4. 2016 do 13. 6. 2016, a to ve 4 soutěžních kolech.
Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
Soutěžící berou na vědomí, že účastí v soutěži projevují svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a
zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno dále v těchto pravidlech.
Pravidla soutěže, výhry a způsob určení vítězů a předání výher:
Soutěž bude probíhat na webové stránce www.presidentsvezi.cz.
Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že na soutěžní stránce vyplní soutěžní formulář. Do formuláře
nahraje soutěžní příspěvek (text nebo fotografii), který bude vyjadřovat radost s produktem sýry Svěží
(dále jen „soutěžní příspěvek“), dále vyplní své jméno, příjmení a emailovou adresu, nepovinně také
telefonní číslo a dá odeslat, čímž soutěžící dává svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých
osobních údajů. Soutěžící zároveň dává souhlas se zveřejněním svého soutěžního příspěvku a svého
jména a příjmení u svého soutěžního příspěvku. Při vyplnění formuláře na soutěžní stránce bude
soutěžící vyzván k potvrzení souhlasu s pravidly soutěže, zpracováním osobních údajů v rozsahu
stanoveném pravidly soutěže a zásadami ochrany osobních údajů.
Hlasujícím v soutěži se stane ta osoba, která vyplní registrační formulář na soutěžní stránce, ve kterém
uvede své jméno, příjmení a emailovou adresu, nepovinně také telefonní číslo. Vyplněním a odesláním
registračního formuláře hlasující dává svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních
a kontaktních údajů. Při vyplnění formuláře na soutěžní stránce bude hlasující vyzván k potvrzení
souhlasu s pravidly soutěže, zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném pravidly soutěže a
zásadami ochrany osobních údajů. Po registraci je hlasující oprávněn na soutěžní stránce udělit svůj
hlas některému ze soutěžních příspěvků.
Soutěž probíhá ve čtyřech soutěžních kolech v následujících termínech:
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:

18. 4. – 1. 5. 2016 (od 00:00 do 23:59), délka trvání 14 dnů
2. 5. – 15. 5. 2016 (od 00:00 do 23:59), délka trvání 14 dnů
16. 5. – 29. 5. 2016 (od 00:00 do 23:59), délka trvání 14 dnů
30. 5. – 12. 6. 2016 (od 00:00 do 23:59), délka trvání 14 dnů

Hlavní výhra udělená odbornou porotou bude vyhlášena do 20. 6. 2016 po skončení všech čtyř
soutěžních kol.
Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit i opakovaně, pouze však jednou v každém ze soutěžních
kol. Každý hlasující může udělit max. jeden hlas za 24 hodin pro jeden soutěžní příspěvek. Hlasovat
pro nejlepší soutěžní příspěvek je možné na soutěžní stránce po registraci hlasujícího, a to kliknutím na
text „Hlasuj“, umístěným pod soutěžním příspěvkem. Po ukončení doby hlasování v příslušném

soutěžním kole je hlasování pro tyto příslušné soutěžní příspěvky ukončeno. Každé soutěžní kolo je
vyhodnocováno samostatně a hlasy obdržené v jednom soutěžním kole se do jiného soutěžního kola
nezapočítávají a soutěžní příspěvky umístěné v jednom soutěžním kole do dalšího soutěžního kola
nepostupují a je tak nutné v každém soutěžním kole vložit nový soutěžní příspěvek.
Soutěžící mohou své soutěžní příspěvky po nahrání do soutěžního formuláře sdílet na svém
facebookovém profilu, popř. odkaz na svůj soutěžní příspěvek poslat třetím osobám. Odkazy na
soutěžní příspěvky vždy směřují na soutěžní stránku, kde je možné pro soutěžícího hlasovat.
Po skončení každého soutěžního kola budou vyhlášeni tři výherci z řad soutěžících. Navíc v každém ze
soutěžních kol obdrží výhru rovněž někteří hlasující, a to dle pravidel uvedených níže. Po skončení
všech 4 soutěžních kol bude odbornou porotou vybrán také jeden výherce hlavní výhry.
Principem soutěže je získat co nejvíce hlasů od hlasujících ke svému soutěžnímu příspěvku v rámci
příslušného soutěžního kola. Výherci v jednotlivých soutěžních kolech se stanou 3 soutěžící s nejvyšším
počtem hlasů nasbíraných v příslušném soutěžním kole, kteří zároveň splní všechny podmínky této
soutěže. Pořadí výherců bude určeno počtem hlasů u jejich soutěžních příspěvků. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje o vítězství soutěžního příspěvku čas zisku daného počtu hlasů, tedy vyhrává ten
soutěžní příspěvek, který dosáhl daného počtu soutěžních hlasů dříve.
Výherce hlavní výhry vybere odborná porota složená ze zástupců pořadatele soutěže. Kritérium bude
nejlépe splnit / vystihnout soutěžní zadání, přičemž porota bude hodnotit kreativitu a originalitu
soutěžního příspěvku. Rozhodnutí poroty je konečné a závazné. Žádný účastník nemá právo její
rozhodnutí zpochybňovat. Porota není povinna své rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo obhajovat.
Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, vyhrát může vícekrát za celou dobu trvání
soutěže. Výherce některé z výher v jednotlivém soutěžním kole se může stát také výhercem hlavní
výhry, pokud splní podmínky soutěže a bude odbornou porotou vybrán.
Soutěžící mohou v jednotlivých soutěžních kolech vyhrát následující výhry, které do soutěže věnuje
pořadatel:
1. kolo:
1. místo
2. místo
3. místo

1x topinkovač Eta Stela
1x kovový mazací nůž
1x konvice na kávu/čaj (0,6 l)
1x krájecí deska Maxwell Williams (28 cm x 18 cm x 1,8 cm)
1x kovový mazací nůž
1x kovový mazací nůž
1x osvěžovač do lednice

2. kolo:
1. místo
2. místo
3. místo

1x rychlovarná konvice Eta Ela
1x kovový mazací nůž
1x osvěžovač do lednice lednice
1x krájecí deska Maxwell Williams (28 cm x 18 cm x 1,8 cm)
1x kovový mazací nůž
1x kovový mazací nůž
1x osvěžovač do lednice

3. kolo:
1. místo
2. místo
3. místo

1x porcelánová konvice na čaj se sítkem Oxalis (1,6 l)
1x krájecí deska Maxwell Williams (28 cm x 18 cm x 1,8 cm)
1x kovový mazací nůž
1x sada 3 ks dóz s manžetou pro čerstvé potraviny (1 l, 1,5 l, 2,5 l)
1x kovový mazací nůž
1x kovový mazací nůž
1x osvěžovač do lednice

4. kolo:
1. místo

1x topinkovač Eta Stela

2. místo
3. místo
Hlavní výhra:

1x krájecí deska Maxwell Williams (28 cm x 18 cm x 1,8 cm)
1x kovový mazací nůž
1x sada 3 ks dóz s manžetou pro čerstvé potraviny (1 l, 1,5 l, 2,5 l)
1x kovový mazací nůž
1x kovový mazací nůž
1x osvěžovač do lednice
1x sada příborů Tone v dárkové kazetě (24 ks)
1x sada 3 ks dóz s manžetou pro čerstvé potraviny (1 l, 1,5 l, 2,5 l)
1x kovový mazací nůž

Hlasující mohou v jednotlivých soutěžních kolech vyhrát následující výhry, které do soutěže věnuje
pořadatel:
15x kovový mazací nůž
15x osvěžovač do lednice
Kovový mazací nůž obdrží hlasující, jehož hlas byl zaznamenán jako padesátý, stý, stopadesátý,
dvoustý, dvoustý padesátý, třístý, třístý padesátý, čtyřstý, čtyřstý padesátý, pětistý, pětistý padesátý,
šestistý, šestistý padesátý, sedmistý, sedmistý padesátý v pořadí.
Osvěžovač do lednice obdrží hlasující, jehož hlas byl zaznamenán jako osmistý, osmistý padesátý,
devítistý, devítistý padesátý, tisící, tisící padesátý, tisící stý, tisící stý padesátý, tisící dvoustý, tisící
dvoustý padesátý, tisící třístý, tisící třístý padesátý, tisící čtyřstý, tisící čtyřstý padesátý, tisící pětistý
v pořadí.
Výherci (soutěžící i hlasující) budou po skončení soutěže uvedeni na soutěžní stránce, a to nejpozději
do 2 dnů od skončení daného soutěžního kola.
V případě výhry bude organizátor soutěže kontaktovat výherce (soutěžícího i hlasujícího)
prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedl na soutěžní stránce, a to do 5 dnů od skončení daného
soutěžního kola či vyhlášení hlavní výhry. V případě, že nebude možné výherce kontaktovat z důvodů,
že uvedl adresu neúplnou, nesprávnou nebo neexistující nebo nebude na kontaktní e-mail reagovat do
7 dnů od jeho doručení, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na doručovací adresu,
kterou výherce uvedl v odpovědi na oznámení o výhře, a to 30 dnů ode dne oznámení kontaktní adresy
organizátorovi. . Pokud výherce neuvede doručovací adresu, na kterou mu má být výhra doručena nebo
uvede adresu neúplnou či nesprávnou a výhru mu tak nebude možné doručit, ztrácí na ni bez jakékoli
náhrady nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
V případě, že nebude výherce při doručení výhry zastižen, bude zásilka uložena na příslušné pobočce
poskytovatele poštovních služeb. Nevyzvedne-li si výherce výhru v úložní lhůtě, bude tato po uplynutí
úložní lhůty zaslána zpět odesílateli a výherce ztrácí na výhru nárok. Pořadatel ani organizátor
neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v
případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící a hlasující svou účastí v soutěži (odesláním vyplněného registračního formuláře a soutěžního
příspěvku) uděluje pořadateli souhlas s užitím svých osobních údajů, které pořadateli poskytne
v souvislosti se svou účastí v soutěži (dále jen „údaje“), a s jejich zařazením do databáze pořadatele,
jakožto správce, a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele, 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 dobu 3 let. Účastník zároveň vyjadřuje
souhlas s tím, aby tyto údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i
prostřednictvím zpracovatele. Tento souhlas se poskytuje na dobu 3 let, resp. do okamžiku vyjádření
nesouhlasu s dalším zpracováním údajů. Pořadatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů
pod reg. č. 00051569.

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 může svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na
opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Písemné vyjádření nesouhlasu
se zpracováním údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka
z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. 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, emailová adresa, popř. telefonní číslo, pokud bude
uvedeno.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících a hlasujících (dále jen „účastník
soutěže“), na dobu od sdělení údajů po dobu 3 let, případně do písemného odvolání souhlasu. 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 má právo za poskytnutí
informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce 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 svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak
na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Soutěžící a hlasující výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s § 77 a
násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno a
příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti
s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným
způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků akce, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
Soutěžící a hlasující zároveň bere na vědomí, že při předávání výher může vzniknout fotodokumentace,
na které bude zachycena podobizna výherce. Výherce souhlasí, že taková fotodokumentace může být
použita pro účely propagace pořadatele soutěže a jeho obchodních partnerů, zejména může být
uveřejněna v souvislosti se soutěží v prostředí sociálních sítí pořadatele soutěže a na soutěžní stránce.
Další důležité podmínky soutěže:
Odesláním soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem vloženého
příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva a zájmy třetích osob, a zároveň,
že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném
rozsahu; případně, že byl udělen písemný výslovný souhlas osoby či všech osob případně zachycených
v soutěžním příspěvku.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas s použitím svých autorských děl – soutěžních příspěvků
(textů, fotografií) pořadatelem a organizátorem soutěže, zejména (ne však výlučně) ke zveřejnění
v prostředí internetu (na soutěžní stránce, webových stránkách a sociálních sítích) a v internetových i
tiskových PR článcích a zprávách a souhlasí s tím, aby soutěžní příspěvek resp. jeho část byla
zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé.
Odesláním soutěžního příspěvku soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití
soutěžního příspěvku ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na internetových stránkách
pořadatele, soutěžní stránce a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve
smyslu šíření a použití těchto akčních příspěvků v médiích. Účastník skrze svůj akční příspěvek dává
pořadateli souhlas s bezúplatným zveřejněním svého akčního příspěvku, a to bez časového,
množstevního a územního omezení. Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít a je oprávněn

upravit soutěžní příspěvky pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Soutěžící
ve smyslu autorského zákona uděluje pořadateli souhlas pro jakékoliv další nakládání se soutěžním
příspěvkem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.), a to odesláním
soutěžního příspěvku do soutěže s přiloženými osobními údaji.
V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak uvedených
prohlášení soutěžícího, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti
pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená,
že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli anebo jiné osobě
jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo
náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit.
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího
trvání, změnit délku trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné znění pravidel
soutěže, jakož i jakákoli jejich změna bude učiněna písemně a uveřejněna na soutěžní stránce na
odkazu Pravidla soutěže v soutěžní záložce.
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. Výhry nelze
směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanoveno.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže
zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze soutěže vyloučena
a nemá nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, u něhož má důvodné
podezření, že se pokusil ovlivnit výsledek soutěže nekalým či podvodným jednáním, popř. že se
pokoušel obejít pravidla této soutěže. Pořadatel dále může vyloučit účastníka soutěže v případě
podezření, že hlasy, které v soutěži nasbíral, pocházejí z pochybných zdrojů, soutěžních profilů apd.
Účastník soutěže může být takto vyloučen v průběhu soutěže i zpětně po ukončení soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, který je vulgární, hrubě uráží
jiné účastníky, pořadatele / organizátora nebo jejich obchodní partnery apod.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především
funkčnost soutěžní stránky).
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců
a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob bude soutěže
účastnit, či se stane výhercem, bude taková osoba ze soutěže vyloučena, a to bez nároku na případnou
výhru a případná výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce. Tato pravidla jsou jediným
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na propagačních materiálech určených
spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.
Tato úplná pravidla soutěže budou zveřejněna na soutěžní webové stránce www.presidentsvezi.cz.

V Praze dne 15. 4. 2016

