
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „NUTELLA KVÍZ “ 

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Nutella 

kvíz“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 

Soutěže. 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: 60488743, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27347 („Pořadatel“). 

1.3 Organizátorem Soutěže je reklamní agentura WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26509954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532 („Organizátor“). 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

2.1 Soutěž bude probíhat od 1. 4. 2022 00:00:00 hod. do 31. 7. 2022 23:59:59 hod. („Doba konání 

Soutěže“). 

2.2 Soutěž je pořádána společně na území České a Slovenské republiky („Místo konání Soutěže“), 

a to na internetové stránce https://www.nutella.com/cz/cs/ („Soutěžní stránka“). Ceny v Soutěži 

jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku. 

2.3 Tato Pravidla upravují podmínky Soutěže ve vztahu k soutěžícím – spotřebitelům v České 

republice. 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která splní podmínky uvedené v těchto 

Pravidlech („Soutěžící“).  

3.2 V případě Soutěžícího mladšího 15 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné 

potvrzení o tom, že takový Soutěžící disponuje souhlasem svého zákonného zástupce pro účast 

v Soutěži, a to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“); v případě, že takové potvrzení nebude předloženo do pěti (5) 

dnů od obdržení výzvy, je Organizátor oprávněn daného Soutěžícího ze Soutěže vyloučit; 

případný nárok takového Soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.  

3.3 Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek 

účasti dle článku 4.1 a v souladu s omezením dle článku 4.3 Pravidel. 

3.4 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby jim blízké ve 

smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená 

osoba, cena jí nebude předána a Organizátor podle svého uvážení může cenu postupem dle článku 

4.15 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, 

případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům. 

3.5 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny 

stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit 

splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující 

podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit, včetně zejména 

v případě nedoložení písemného souhlasu dle článku 3.2 Pravidel. 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A CENY V SOUTĚŽI 

4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že: 

a) v Době konání Soutěže zakoupí v jakékoliv kamenné prodejně v Místě konání Soutěže, která 
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se účastní systému EET a opatřuje své účtenky tzv. FIK kódem (POZOR: FIK kód je pro 

účast v Soutěži nutný, proto doporučujeme si před uskutečněním nákupu ověřit, zda se 

kamenná prodejna účastní systému EET resp. zda opatřuje své účtenky FIK kódem) pro svou 

potřebu nebo potřebu své rodiny (osob mu blízkých) v rámci jednoho nákupu alespoň jeden 

(1) výrobek – pomazánka Nutella, bez ohledu na velikost, tedy ať již v balení 200g, 350g, 

600g nebo 900g (společně jen „Výrobek“).  

b) K takto uskutečněnému nákupu si uschová daňový doklad – účtenku ( „Účtenka“) 

prokazující zakoupení Výrobku řádně a v souladu s těmito Pravidly, tj. zejména obsahuje 

specifikaci Výrobku a FIK kód („Soutěžní nákup“). 

Účtenku je možné použít pouze jednou, bez ohledu na počet Výrobků, které Soutěžící v rámci 

Soutěžního nákupu zakoupil. Tedy je nerozhodné, zda jednotlivá Účtenka prokazuje nákup 

jednoho (1) či např. pěti (5) Výrobků, vždy je možné ji pro registraci do Soutěže použít jen 

jednou. 

c) Navštíví Soutěžní stránky, kde si vybere jeden z deseti (10) možných „Soutěžních kvízů“ na 

téma místopisu zaměřeného na Českou republiku a Slovenskou republiku („Soutěžní kvíz“). 

Soutěžní kvízy jsou z pohledu účasti v Soutěži a možnosti získat Cenu rovnocenné, Soutěžící 

se tak může Soutěže účastnit opakovaně (za podmínek dle čl. 4.3 Pravidel) a vždy si zkusit 

nový Soutěžní kvíz, či si znovu zahrát stejný.   

d) Spuštění Soutěžního kvízu je podmíněno registrací Soutěžícího, a to tak, že Soutěžící v rámci 

vstupu do Soutěžního kvízu uvede:  

- svou e-mailovou adresu; 

- identifikátor z Účtenky (v podobě čísla FIK kód Účtenky), prokazující řádnou realizaci 

odpovídajícího Soutěžního nákupu splňujícího pravidla této Soutěže; 

- nahraje prostřednictvím funkčnosti Soutěžního kvízu scan / fotografii příslušné Účtenky 

(ve formátu pdf, jpg, img, apod.);   

- Soutěžící mladší 15 let při registraci prohlásí, že disponuje souhlasem svého zákonného 

zástupce, což se zavazuje kdykoliv na výzvu Pořadatele či Organizátora v souladu s čl. 

3.2 Pravidel písemně doložit; 

- svůj souhlas s pravidly Soutěže včetně potvrzení seznámení se s podmínkami zpracování 

osobních údajů 

(„registrace“). 

e) Zahraje si jeden (1) Soutěžní kvíz, s tím, že principem Soutěžního kvízu je správně 

zodpovědět v časovém limitu pět (5) soutěžních otázek, a s tím, že Soutěžní kvíz poskytuje 

čtyři (4) návrhy odpovědi, kdy může být správná jedna (1) či více či i všechny návrhy 

odpovědí (tzv. multiple-choice).  

f) Daný Soutěžní kvíz je možné v rámci jedné (1) registrace, resp. s jednou (1) Účtenkou 

opakovat maximálně třikrát (3×). Opakovaní v rámci jedné (1) registrace je možné jen v rámci 

jednoho (1) kalendářního dne. V případě předčasného ukončení jedné (1) možnosti 

Soutěžního kvízu se považuje příslušná možnost Soutěžního kvízu za ukončenou, a je tedy 

i takto nedokončená vyhodnocena. 

g) Do Soutěže se započítá vždy jen nejlepší výsledek Soutěžícího z příslušného Soutěžního 

kvízu, do nějž se řádně zaregistroval (nejlepší možnost z jedné dané registrace do příslušného 

Soutěžního kvízu). Nejlepší výsledek nejen s ohledem na správné zodpovězení, ale i čas 

odpovědí.  

Nejlepšímu výsledku Soutěžícího v Soutěžním kvízu, do nějž se Soutěžící řádně 

zaregistroval, resp. z jedné (1) dané registrace, je po skončení Doby konání Soutěže přidělen 
percentil úspěšnosti s ohledem na úspěšnost a bodové ohodnocení dalších výsledků 

jednotlivých Soutěžících v Soutěži, a je zařazen do Soutěže.  



 

 

4.2 Soutěžící se může Soutěže účastnit pouze s jednou e-mailovou adresou.  

4.3 Soutěžící se může do Soutěže zapojit opakovaně, vždy však novým Soutěžním nákupem, novou 

Účtenkou a novou registrací do Soutěžního kvízu a zahráním si daného Soutěžního kvízu. 

Soutěžní kvíz může Soutěžící zvolit jiný, či jej i opakovat. Do Soutěže se zařazují všechny 

nejlepší výsledky Soutěžícího ze Soutěžních kvízů, resp. jednotlivých registrací Soutěžícího.  

Soutěžící se tedy může Soutěže účastnit opakovaně a zvýšit tak svou šanci na výhru. 

4.4 Soutěžící může v Soutěži vyhrát pouze jednou, a to bez ohledu na to, kolikrát se do Soutěže 

zapojil.  

V případě, že bude Soutěžící vylosován jako výherce Ceny poukaz na nákup outdoorového 

vybavení Husky, jsou všechny jeho další účasti v Soutěžních kvízech vyřazeny (Soutěžící tedy 

nemůže opakovaně vyhrát Cenu poukaz na nákup outdoorového vybavení Husky ani již vyhrát 

Cenu sklenice Nutella s limitovaným obalem) a jeho místa jsou nahrazena dalšími Soutěžícími 

v pořadí.  

V případě, že Soutěžícímu opakovaně vznikne nárok na výhru Ceny sklenice Nutella 

s limitovaným obalem, k jeho opakovanému nároku se již nepřihlíží a na jeho místo nastupuje 

další Soutěžící v pořadí.  

4.5 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými 

Soutěžícími (viz článek 3.5 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit 

Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným 

jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit 

výsledky Soutěže, zejména z obcházení mechaniky Soutěžního kvízu. Toto rozhodnutí 

o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 

4.6 Cenami v Soutěži jsou: 

- padesát (50) × poukaz na nákup outdoorového vybavení Husky v hodnotě 5.000 Kč vč. 

DPH. Poukaz bude Soutěžícímu doručen elektronicky v podobě slevového kódu, který je 

možné uplatnit pouze na nákup zboží v e-shopu nebo kamenných prodejnách HUSKY 

OUTDOOR SHOP na území České republiky. Platnost poukazu je do 31. 12. 2022, bližší 

informace k jeho podmínkám a uplatnění budou dodány Soutěžícímu spolu s Cenou 

(„poukaz na nákup outdoorového vybavení Husky“); 

- pět set (500) × 900g sklenice Nutella s limitovaným obalem s krásami Česka a Slovenska 

(„sklenice Nutella s limitovaným obalem“)  

(jednotlivě jako „Cena“ nebo společně jako „Ceny“). 

4.7 Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Cenu obdobnou cenou. 

4.8 Určení Výherců probíhá v tomto pořadí:  

a) Organizátor po uplynutí Doby konání Soutěže, nejpozději do 31. 8. 2022, vylosuje z pěti set 

padesáti (550) nejlepších výsledů v Soutěži, resp. nejlepších výsledků Soutěžních kvízů 

jednotlivých Soutěžících, padesát (50) výherců, kteří získají Cenu v podobě poukazu na 

nákup outdoorového vybavení Husky. 

b) Zbylých pět set (500) nejlepších výsledů v Soutěži, resp. nejlepších výsledů Soutěžních kvízů 

jednotlivých Soutěžích, kteří nebyli vylosováni jako výherci Ceny poukazu na nákup 

outdoorového vybavení Husky, vyhrávají Cenu v podobě 900 g sklenice Nutella 

s limitovaným obalem. 

(jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně jako „Výherci“), a to dohromady pro Českou 

republiku i Slovenskou republiku. Sada Cen je společná pro Českou i Slovenskou republiku, 

poměr Výherců z České či Slovenské republiky není stanoven. 

Soutěžící však v Soutěži může vyhrát jen jednou, viz čl. 4.4 Pravidel. 

4.9 O losování bude sestaven písemný protokol. 



 

 

4.10 Pro oznámení Cen Výhercům bude užita e-mailová adresa uvedená Výhercem při registraci do 

příslušného Soutěžního kvízu na Soutěžní stránce. 

4.11 Organizátor kontaktuje Výherce prostřednictvím e-mailové zprávy s žádostí o sdělení jména, 

příjmení, telefonního čísla a v případě výhry Ceny sklenice Nutella s limitovaným obalem 

i doručovací adresy na území České republiky nebo Slovenské republiky pro účely zaslání Ceny 

(„Výzva“), a to do pěti (5) pracovních dnů ode dne vyhlášení Výherců. 

4.12 Výherce kontaktuje na základě Výzvy Organizátora na e-mailové adrese, ze které byla doručena 

Výzva, a to do pěti (5) pracovních dnů od zaslání Výzvy, a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání 

Ceny.  

4.13 Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle článku 4.11 Pravidel nebo ho není možné 

do pěti (5) pracovních dnů ode dne vyhlášení Výherců kontaktovat nebo sdělí neplatnou 

doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky, ztratí nárok na uplatnění 

Ceny. 

4.14 V případě, že se Soutěže zúčastní méně než pět set padesát (550) Soutěžících, je výlučně na 

rozhodnutí Organizátora, zda rozdělí Ceny nebo zda Soutěž či její část zruší. 

4.15 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Ceny podle 

těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Cenu odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda 

vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo 

zda Cenu použije k jiným účelům. 

5. PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM 

5.1 Cena poukaz na nákup outdoorového vybavení Husky bude Výherci zaslána elektronicky na 

e- ailovou adresu, kterou Soutěžící uvedl při registraci do Soutěžního kvízu.  

5.2 Cena sklenice Nutella s limitovaným obalem bude Výherci zaslána na adresu v České republice 

nebo Slovenské republice, kterou sdělí dle článku 4.12, a to do šedesáti (60) dnů od sdělení adresy.  

5.3 Pokud si Výherce Cenu nepřevezme, bude Organizátor postupovat stejně jako v případě 

popsaném v článku 4.14 těchto Pravidel. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ 

DÍLA 

6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že 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, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy, FIK kódu 

Účtenky, scanu Účtenky, výsledků v Soutěžním kvízu a v případě výhry v Soutěži v rozsahu 

jména, příjmení, telefonního čísla a v případě výhry Ceny sklenice Nutella s limitovaným obalem 

i doručovací adresy, a případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti 

v Soutěži, její uspořádání, vedení, vyhodnocení a doručení výher, a to na dobu nezbytnou pro 

uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Organizátor je ve 

vztahu k osobním údajům Soutěžících zpracovatelem Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté 

Soutěžícím mohou kromě Pořadatele a Organizátora zpracovávat jakožto další příjemci 

marketingové společnosti pověřené Pořadatelem Soutěže, a to způsobem obvyklým pro 

zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní 

poradci. Zpracování osobních údajů pro účely realizace Soutěže je podmínkou účasti v Soutěži. 

6.2 Osobní údaje budou zpracovány po dobu dvou (2) let od jejich poskytnutí. Po dobu delší může 

Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem 

či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních Soutěžících, zejména za účelem 

případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti se 

Soutěží či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti se Soutěží. 

6.3 Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným 

způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele 



 

 

a zaměstnanci Organizátora. Osobní údaje Soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených 

serverech Pořadatele v IT systémech v České republice. Osobní údaje Soutěžících nebudou 

předávány jiným příjemcům a rovněž nebudou předávány mimo EU/EHP. Pořadatel zajišťuje 

bezpečnost osobních údajů Soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim 

nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské 

postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci Soutěže shromažďuje. 

6.4 Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se 

zpracováním svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do 

marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových 

akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující též 

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím 

e-mailů. 

6.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu tří (3) let od jeho 

udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat 

na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu webform.cz@ferrero.com. 

6.6 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, 

a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 

nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných 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, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo 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). Pořadatele, správce osobních údajů, je možné kontaktovat na adrese sídla 

nebo na e-mailu privacy.czech@ferrero.com. 

6.7 Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s touto Soutěží 

bezplatně užíval podobiznu a obrazový záznam týkající se účastníka Soutěže či jiné projevy 

osobní povahy použité v rámci účasti v Soutěži s uvedením jména a příjmení ve sdělovacích 

prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po Dobu konání 

Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce Doby konání Soutěže.  

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

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

Pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům 

je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými Pravidly Soutěže. 

7.2 Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat pomocí e-mailu 

nutellakviz@wmcgrey.cz. 

7.3 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. 

7.4 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat 

prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky. 

7.5 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení, ztrátu ani poškození Cen. Nebezpečí 

škody na Ceně přechází na Výherce okamžikem předání Ceny Výherci. Výhercům nevzniká 

právo Ceny reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. 

7.6 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. Pořadatel si vyhrazuje právo výměny Cen bez udání 
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důvodů za ceny, které jsou odpovídající náhradou. Každá taková změna Pravidel, Cen či Soutěže 

bude provedena formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných 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. 

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Cen není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat 

výměny Ceny. Pořadatel ani Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou 

Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Ceny. 

7.8 Nárok na uplatnění Ceny ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí 

osobu.  

7.9 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení 

Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím. 

7.10 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti 

s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní 

inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje 

o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze 

na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. 

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na 

internetových stránkách České obchodní inspekce.  

7.11 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení 

sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 

mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím 

řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým 

nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.  

 

Dne 22. 3. 2022 

http://www.coi.cz/
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	- Soutěžící mladší 15 let při registraci prohlásí, že disponuje souhlasem svého zákonného zástupce, což se zavazuje kdykoliv na výzvu Pořadatele či Organizátora v souladu s čl. 3.2 Pravidel písemně doložit;
	- svůj souhlas s pravidly Soutěže včetně potvrzení seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů
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	(jednotlivě jako „Cena“ nebo společně jako „Ceny“).
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	6. Ochrana osobních údajů a svolení k pořízení podobizny a užití díla
	6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že 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, oprávněna jejich osobní údaje v rozsah...
	6.2 Osobní údaje budou zpracovány po dobu dvou (2) let od jejich poskytnutí. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních Sout...
	6.3 Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci Organizátora. Osobní údaje Soutěžících jsou uchovávány na zabezpečen...
	6.4 Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o ...
	6.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu tří (3) let od jeho udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu webform.cz...
	6.6 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplněn...
	6.7 Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s touto Soutěží bezplatně užíval podobiznu a obrazový záznam týkající se účastníka Soutěže či jiné projevy osobní povahy použité v rámci účasti v Soutěži s uvedením...
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