PRAVIDLA SOUTĚŽE
OBJEVTE PLANETU, KDE OBRÁZKY OŽIJÍ
(dále jen „Soutěž“)
1.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

1.1

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže (dále jen „Pravidla“).
Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu
uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2

Pořadatelem Soutěže je společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Karla
Engliše 6/3201, PSČ 15000, Česká republika, IČO: 604 88 743, společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27347 (dále jen
„Pořadatel“).

1.3

Organizátorem Soutěže je reklamní agentura Kaspen/Jung von Matt a.s., se sídlem Praha 2,
Myslíkova 4/2020, PSČ 12800, Česká republika, IČO: 264 94 850, společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7427 (dále jen
„Organizátor“).

1.4

Technickým správcem Soutěže je BARRACUDA BS spol. s r.o., se sídlem Na Jezerce 1199/7,
Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22873 (dále jen „Technický
správce Soutěže“).

2.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1

Soutěž bude probíhat v době od 1. února 2020 00:00:00 hod. do 31. března 2020 23:59:59 hod.
(dále jen „Doba konání Soutěže“). V Době konání Soutěže jsou pak stanoveny následující 3
časové okamžiky pro vyhodnocování soutěžních příspěvků a určování výherců:
-

1. 3. 2020, 23:59:59 hodin – první termín vyhodnocení soutěžních příspěvků;

-

15. 3. 2020, 23:59:59 hodin – druhý termín vyhodnocení soutěžních příspěvků;

-

31. 3. 2020, 23:59:59 hodin – třetí termín vyhodnocení soutěžních příspěvků.

(dále též společně jako „Termíny vyhodnocení“ a jednotlivě jako „Termín
vyhodnocení“)
Výherci, kteří budou vybráni ve výše uvedených Termínech vyhodnocení, budou vyhlášeni
na Soutěžní stránce vždy první den následující po příslušném Termínu vyhodnocení.
2.2

Soutěž je pořádána na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání
Soutěže“), a to na zvláštní soutěžní microsite (dále jen „Soutěžní stránka“) dostupné z
internetových stránek www.kinder.cz.

2.3

Tato Pravidla upravují podmínky Soutěže ve vztahu k soutěžícím / spotřebitelům s kontaktní
adresou v České republice. Ve vztahu k soutěžícím / spotřebitelům s kontaktní adresou ve
Slovenské republice budou stanovena samostatná pravidla Soutěže.

3.

ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1

Soutěže dle těchto Pravidel se může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let (dále
jen „Soutěžící“). Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení alespoň jednoho výrobku Kinder
Mléčný řez (dále jen „Výrobek“) v Době a Místě konání Soutěže. O koupi Výrobku si
Soutěžící uschová daňový doklad – účtenku z elektronické registrační poklady (dále jen
„Soutěžní účtenka“). Soutěžící se do Soutěže přihlašuje na základě Soutěžního příspěvku ve
smyslu čl. 4.1 písm. c) Pravidel, který bude vytvořen dítětem Soutěžícího, přičemž za dítě
Soutěžícího se považuje jakákoliv osoba mladší 18 let, nad kterou Soutěžící vykonává v souladu
s právními předpisy rodičovskou odpovědnost a je jejím zákonným zástupcem (dále jen „Dítě“).

3.2

Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně prostřednictvím opakovaného nákupu

Výrobku v Době a Místě konání Soutěže, vždy však pouze při splnění všech podmínek účasti
dle čl. 3.1 a čl. 4.1 těchto Pravidel. Jednu Soutěžní účtenku je možné použít pro jednu účast
v Soutěži.
3.3

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora a Technického správce
Soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem Soutěže stane taková vyloučená osoba,
výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4.14
Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži,
případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.

3.4

Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny
stanovené podmínky Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení
posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící
nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech ze Soutěže vyloučit.

4.

MECHANIKA, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY

4.1

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže provede registraci na Soutěžní
stránce, v jejímž rámci poskytne následující údaje a materiály:
a) identifikace Soutěžícího v rozsahu: křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní
číslo; aby registrace do Soutěže byla platná, je Soutěžící dále povinen v nejkratším možném
termínu potvrdit platnost zadané e-mailové adresy proklikem na hypertextový odkaz, který
Soutěžícímu bude doručen v e-mailové zprávě zaslané na zadanou e-mailovou adresu;
b) identifikace Dítěte v rozsahu: křestní jméno a věk;
c) soutěžní příspěvek, který sestává z následujícího:
-

digitální fotografie výtvarného díla vytvořeného Dítětem, které reprezentuje fantazijní
postavičku, která by měla obydlet Planetu Piškot (dále jen „Postavička“);
zaznamenané výtvarné dílo může být vytvořeno jakoukoliv výtvarnou technikou (např.
pastelky, vodové barvy, olejové barvy, fixy apod.), jeho digitální fotografie však musí
splňovat tyto technické parametry: formát JPEG, ideálně 1200x1200 pix, maximální
velikost souboru 4 MB;

-

dokumentu obsahujícího jméno Postavičky, případně i její textový popis

(dále jen společně „Soutěžní příspěvek“);
d) posledních 8 čísel včetně znaků platného FIK kódu ze Soutěžní účtenky prokazující
zakoupení Výrobku v Místě konání Soutěže a v Době konání Soutěže.
4.2

Soutěžní příspěvek bude zařazen do Soutěže pouze za předpokladu, že bude v souladu se všemi
relevantními právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a nebude zasahovat do
práv a oprávněných zájmů Pořadatele, Organizátora, Technického správce Soutěže ani jakékoliv
jiné třetí osoby, včetně práv autorských a osobnostních. Soutěžící přihlášením Soutěžního
příspěvku do Soutěže odpovídá za to, že tento Soutěžní příspěvek splňuje kritéria dle předchozí
věty a odpovídá rovněž za jakoukoliv újmu, která by vznikla kterékoliv osobě v opačném
případě. Organizátor si současně vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek nesplňující podmínky
tohoto odstavce kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyřadit, a to i se zpětným účinkem.

4.3

Soutěžící registrací Soutěžního příspěvku do Soutěže uděluje jménem Dítěte Pořadateli
bezúplatnou licenci k užívání Soutěžního příspěvku v rámci této Soutěže či v souvislosti
s propagací Pořadatele a jeho výrobků a služeb, a to bez jakéhokoliv omezení (zejména
územního, časového, množstevního či z hlediska způsobů užití) s tím, že Pořadatel je oprávněn
umožňovat za uvedeným účelem v nezbytném rozsahu užívání Soutěžního příspěvku rovněž
třetím osobám (včetně Organizátora a Technického správce Soutěže) a je oprávněn Soutěžní
příspěvek upravovat či doplňovat a spojovat s jinými prvky. Pořadatel není povinen udělenou
licenci využít.

4.4

Je-li na Soutěžní účtence více Výrobků, lze takovou Soutěžní účtenku vložit na Soutěžní
stránku pouze jedenkrát, a to pro jedinou účast v Soutěži. Soutěžící se může do Soutěže
opětovně zapojit, vždy však s jiným Soutěžním příspěvkem a na základě koupě nového
Výrobku, která bude dokumentována novou platnou Soutěžní účtenkou. Každý Soutěžící se
může stát výhercem v Soutěži pouze jednou, tedy získat jenom 1 Výhru ve smyslu čl. 4.6
Pravidel; z tohoto důvodu Soutěžící, který se při kterémkoliv z Termínů vyhodnocení stane
výhercem, je z dalšího průběhu Soutěže vyloučen, včetně všech tímto Soutěžícím vložených
Soutěžních příspěvků.

4.5

Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými
Soutěžícími (viz čl. 3.4 Pravidel). Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit
Soutěžícího v případě, že bude mít důvodné podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži
podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy či veřejným
pořádkem a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Organizátora o vyloučení
Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.6

Výhru v Soutěži tvoří balíček výtvarných potřeb v souhrnné hodnotě přibližně 10.000 Kč (vč.
DPH), které jsou určeny pro Dítě a jeho spolužáky ve třídě; tento balíček je tvořen položkami
uvedenými v Příloze č. 1 těchto Pravidel (dále jen společně jako „Výhra“). Organizátor má
v odůvodněných případech právo nahradit Výhru, resp. jednotlivé položky tvořící ve svém
souhrnu Výhru, jinou obdobnou výhrou, resp. jinými obdobnými položkami.

4.7

Do Soutěže je celkem vloženo 15 ks Výher, a to společně pro všechny Soutěžící z České
republiky a ze Slovenské republiky. V každém Termínu vyhodnocení bude určeno dohromady 5
výherců.

4.8

Podle výherních Postaviček budou dále Organizátorem postupně vytvořeny animované
postavičky pro fantazijní planetu Piškot, které budou prezentovány na Soutěžní stránce, a to až
do uzavření Soutěžní stránky. Organizátor si vyhrazuje právo výherní Postavičku pro účely
tvorby animované postavičky kreativně přetvořit k zamýšlenému účelu a Pořadatel jako
oprávněný z licence k Soutěžnímu příspěvku s tímto postupem souhlasí.

4.9

V každém z Termínů vyhodnocení budou vybrány výherní Soutěžní příspěvky z těch
Soutěžních příspěvků, které byly do Soutěže řádně vloženy do okamžiku příslušného Termínu
vyhodnocení, a to včetně těch Soutěžních příspěvků, které již byly předmětem vyhodnocování
v některém z předešlých Termínů vyhodnocení. Na základě jedné soutěžní registrace se tedy
jeden Soutěžní příspěvek může stát předmětem hodnocení ve všech Termínech vyhodnocení, a
to až do okamžiku, kdy bude případně vybrán jako výherní a bude ze Soutěže vyřazen (viz čl.
4.4 Pravidel).

4.10 Výherci Soutěže budou určeni na základě hlasování veřejnosti pro Soutěžní příspěvky, které
budou zveřejněny na Soutěžní stránce. Soutěžní příspěvky budou na Soutěžní stránce
Organizátorem zveřejněny do jednoho (1) pracovního dne od okamžiku, kdy Soutěžící
proklikne hypertextový odkaz, který Soutěžícímu bude doručen v e-mailové zprávě zaslané na
e-mailovou adresu zadanou v registračním formuláři. Na Soutěžní stránce může pro některý ze
Soutěžních příspěvků hlasovat jakýkoliv návštěvník Soutěžní stránky, z jedné IP adresy však
bude akceptováno nejvýše 10 hlasů denně. Každý z udělených hlasů je platný po celou Dobu
konání Soutěže; k okamžiku Termínu vyhodnocení ale vždy dojde k vyřazení těch hlasů, které
patřily předchozím výherním Soutěžním příspěvkům. V každém Termínu vyhodnocení bude
vybráno vždy 5 výherců, a to těch 5 Soutěžících, jejichž Soutěžní příspěvky obdržely
k okamžiku příslušného Termínu vyhodnocení nejvíce hlasů ze všech Soutěžních příspěvků,
které byly k tomuto okamžiku do Soutěže platně registrovány (dále též souhrnně „Výherci“
nebo jednotlivě „Výherce“). V případě rovnosti hlasů vyhrává ten Soutěžící, který předmětný
Soutěžní příspěvek do Soutěže přihlásil dříve.
4.11 Pro oznámení výhry bude užita e-mailová adresa uvedená Výhercem při registraci. V tomto
informačním e-mailu bude Výherce požádán Technickým správcem Soutěže o poskytnutí
poštovní adresy v České republice pro zaslání Výhry a dále o poskytnutí digitálních kopií všech
Soutěžních účtenek, s nimiž se Výherce zapojil do Soutěže, a to vše nejpozději do pěti (5) dnů

od odeslání této výzvy, jinak nárok Výherce na Výhru zaniká a jeho Výhra bez náhrady propadá
Pořadateli. Výhra rovněž propadá Pořadateli v případě, že Výhercem dodané Soutěžní účtenky
nesplňují kterékoliv ustanovení těchto Pravidel, zejména pokud jednoznačně neprokazují
zakoupení Výrobku v Místě konání Soutěže a v Době konání Soutěže (například pokud jsou
nečitelné nebo FIK kód na Soutěžní účtence nekoresponduje s částí FIK kódu, kterou Výherce
zadal při registraci do Soutěže nebo pokud má Pořadatel důvodné pochybnosti o pravosti
Soutěžních účtenek). V případě jakékoliv pochybnosti o Soutěžních účtenkách ve smyslu
předešlé věty jsou Technický správce Soutěže, Organizátor i Pořadatel oprávněni vyžádat si
originály těchto Soutěžních účtenek k posouzení a Výherce je povinen takové výzvě vyhovět,
jinak nárok Výherce na Výhru zaniká a jeho Výhra bez náhrady propadá Pořadateli. Propadlé
Výhry Pořadatel dle své úvahy vydá Soutěžícím, jejichž Soutěžní příspěvky skončily
v hlasování jako další v pořadí, nebo je použije k jiným účelům dle svého uvážení.
4.12 Výhra bude následně, tedy po obdržení informací dle čl. 4.11 Pravidel a ověření Soutěžních
účtenek, zaslána poštou na Výhercem sdělenou poštovní adresu.
4.13 Organizátor je oprávněn v odůvodněných případech upravit lhůty uvedené v těchto Pravidlech.
V takovém případě Organizátor oznámí změnu těchto lhůt na Soutěžní stránce.
4.14 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto
Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda určí
jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži a jehož
Soutěžní příspěvek skončil v hlasování jako další v pořadí, nebo zda Výhru použije k jiným
účelům.
5.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1

Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí a uděluje souhlas s tím, že Pořadatel, tj. společnost
Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 6/3201, PSČ 15000, Česká
republika, IČO: 60488743, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní
údaje Soutěžícího v rozsahu křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a (v
případě Výherců) adresa pro zaslání výhry a dále osobní údaje Dítěte v rozsahu křestní jméno a
věk, a případně i další údaje sdělené Soutěžícím Pořadateli, Organizátorovi nebo Technickému
správce Soutěže, a to pro účely účasti v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností
Pořadatele, Organizátora a Soutěžících vyplývajících z účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou
pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Organizátor a
Technický správce Soutěže jsou ve vztahu k osobním údajům Soutěžících a Dětí zpracovateli
Pořadatele. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje Dítěte v rozsahu uvedeném
v tomto ustanovení (a doplněné o jméno Postavičky) budou v Době konání Soutěže zveřejněny
na Soutěžní stránce za účelem identifikace a vyhodnocení Soutěžních příspěvků.

5.2

Právním základem zpracování osobních údajů dle čl. 5.1 Pravidel je souhlas soutěžícího ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Souhlas se
zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu tří (3) let od jeho udělení,
případně, než dojde k jeho odvolání. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora
uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu webform.cz@ferrero.com.

5.3

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Soutěžící právo (i) na přístup k osobním
údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na
výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na
omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a právo
(vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li
se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy
a svobodami Soutěžícího, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň
má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Při realizaci svých práv či v jiných
záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se Soutěžící současně mohou obracet na
Pořadatele písemně dopisem na adresu Pořadatele, e-mailem na e-mailovou adresu

privacy.czech@ferrero.com či na telefonní číslo +420 225 020 111.
6.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce.

6.2

Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat na e-mailové adrese kinder@websouteze.sk.

6.3

Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito
Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží,
která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.4

Pořadatel, Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídají za jakékoliv technické
problémy v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži.

6.5

Pořadatel, Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídají za nedoručení, ztrátu ani
poškození Výher.

6.6

Pořadatel, Organizátor ani Technický správce Soutěže rovněž neodpovídají za jakoukoli újmu,
kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím
získané Výhry.

6.7

Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí
osobu.

6.8

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit,
prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků
Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena
formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Soutěžní stránce.
Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti
mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky,
že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

Příloha č. 1 Pravidel soutěže Objevte planetu, kde obrázky ožijí
Specifikace výherního balíčku

Název produktu

Množství ks

tužka grafitová gumotyp OK 7 1380 mix

28

souprava pastelek školních 3652 12 7 divů světa

28

souprava popisovačů 1012 10

28

barvy vodové kulaté 12

28

souprava temperových barev 6 10ml

28

štětec kulatý školní 6

28

štětec plochý 8

28

souprava hmoty modelovací 131710 10

28

nůžky B900 15cm

28

lepící tyčinka 20g

28

