
Pravidla soutěže s KitKat CZ/SK 
 

Pravidla soutěže – CZ 
 

Pořadatel soutěže : Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Praha 4 - Modřany, 
společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 10481, 
IČ: 457 99 504 (dále jen „ Pořadatel “) 

 
Organizátor soutěže:  SYMBIO Digital, s. r. o., se sídlem Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 
7, Česká republika, IČ: 26492407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 85648 (dále jen „ Organizátor“) 

 
Termín soutěže:  Soutěž probíhá od 11. 10. od 15:30 hodin do 20. 10. 2019 do 17:00 hodin 
středoevropského času. 

 
Podmínky účasti soutěže  
Soutěžícím se stává osoba, která:  
-  je starší 15 let a má trvalé bydliště a doručovací adresu na území České nebo Slovenské 
republiky; 
-  má v termínu soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram;  
-  zapojením do soutěže vysloví svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním 
osobních údajů; 
-  splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat; 
-  dodržuje pravidla sociální sítě Instagram. 
  
Princip soutěže   

1. Organizátor zveřejní na instagramovém profilu  @kitkatczsk post v tomto nebo 
podobném znění: „ #soutěž Dej si pauzu, dej si KitKat! 🍫 A co dál? Nohy na stůl? 👣 
Zapnout telku? 📺 Napiš nám do komentáře další krok pauzy a můžeš vyhrát zásobu 
KitKat na pořádné pauzování! Odkaz na kompletní pravidla najdeš v biu.”  
  

2. Kompletní znění pravidel  bude po celou dobu trvání soutěže dostupné na webových 
stránkách:  www.nestle.cz. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit 
pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět 
výhry. V případě změny pravidel soutěže, bude o změně Pořadatel informovat na 
uvedených webových stránkách a na profilu  @kitkatczsk na síti Instagram. 
  

3. Do soutěže je možné se zapojit tím, že soutěžící okomentuje soutěžní post a přidá svůj 
návrh, jak by se měl jmenovat další krok KitKat pauzy.  
  



4. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit ze soutěže soutěžícího, který 
vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného nebo jiného jednání, které je v 
rozporu s dobrými mravy. Pořadatel má též právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže 
výherce. 
 

5. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze 
je právně vymáhat. Soutěžící si je také vědom toho, že k převzetí výhry bude třeba jeho 
součinnost a je připraven ji poskytnout. 
 

6. Soutěžní komentáře nesmí: 
  
  

● obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, 
s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou 
důstojnost; 
  

● obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; 
  

●  hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; 
  

●  podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; 
  

● obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva 
autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému 
vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k 
duševnímu vlastnictví; obsahovat skrytou reklamu; 
  

● jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora. 
  

● Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží 
výhradně Pořadateli. 
  

7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora . V případě, že se 
některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch 
Pořadatele soutěže. 
  
8. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání sociální sítě Instagram, 
zejména neodpovídá za doručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude 
informovat výherce či náhradního výherce soutěže. 



 
 
Výhra a vyhlášení výherců 

 

1. Výhrou v soutěži je karton čokoládových tyčinek KitKat 4 fingers. Celkově se soutěží o 
10 kartonů. Každý výherce může vyhrát pouze jeden karton, ve kterém je 24 kusů 
tyčinek. 
  

2. Výběr výherců proběhne 21. 10. 2019. Výherce soutěže vybírá porota složená 
ze zástupců Organizátora a Pořadatele a hodnotí zejména originalitu soutěžních 
komentářů.  
 

3. Výherní komentář okomentuje “Organizátor” nejpozději do dvou dnů prostřednictvím 
profilu @kitkatczsk a vyzve uživatele k zaslání soukromé zprávy, ve které se domluví 
na předání kontaktních údajů potřebných k předání výhry. 

 
4. Výherce v soukromé konverzaci Pořadateli sdělí: jméno a příjmení, doručovací adresu, 

na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, kurýrních nebo jiných 
doručovacích služeb a telefonický kontakt. Pokud tak neučiní do 25. 10. 2019, vyhrazuje 
si Pořadatel vybrat jiného výherce, nebo rozhodnout o tom, že výhra propadne 
Pořadateli. 
 

5. Výhra bude výhercům doručena do 4 týdnů od ukončení soutěže. 
 

6. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel. 
   
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Odesláním soutěžní odpovědi soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze 
Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, 
kterým je organizátor pro účely této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu 
zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve. 

 
Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je  – uživatelské jméno na sociální síti 
Instagram. 

 
Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou  – jméno, příjmení, platná korespondenční 
adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, telefonní číslo. 



 
Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, 
tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu 
sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže a zároveň 
ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

 
Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (dále jen „nařízení“): 
 

● právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou 
zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných 
osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné, 
  

●  právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů 
  

● právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní 
údaje zpracovávají nezákonně, 
  

● právo na omezení zpracování osobních údajů, 
  

● právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat 
  
osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to 
  
buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů, 
  

● právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, právo 
podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se 
sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo 
zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající zvýše uvedeného nařízení. 
  
Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a 
případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez 
nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace. 
  

Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za 
účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje 
budou vymazány. 

 
Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé: 



 
- společnost SYMBIO Digital, s. r. o., IČ 457 99 504, zajišťující komunikaci se soutěžícími, 
výherci a další související činnosti; provozovatel poštovních či kurýrních služeb. 

 
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat, a 
souhlasí i se zpracováním osobních údajů. 

 
Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí 
INSTAGRAM, společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn 
s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo 
Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem 
zprávou Instagramové stránce @kitkatczsk (https://www.instagram.com/kitkatczsk/). 

 
V Praze dne 10. 10. 2019 
 
 
 
 
Pravidla soutěže – SK 
 
Usporiadateľ súťaže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 –Modřany, 
spoločnosť zapísanána Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou oddiel C, vložka 10481, 
IČO: 457 99504 (ďalej len „usporiadateľ“) 
 
Organizátor súťaže: SYMBIO Digital, s. r. o., so sídlom Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 
7, Česká republika, IČ: 26492407, zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v 
Prahe, oddíl C, vložka 85648 (ďalej len „organizátor“) 
 
Termín súťaže: Súťaž bude prebiehať od 11. 10. od 15:30 hodin do 20. 10. 2019 do 17:00 
hodin stredoeurópskeho času. 
 
Podmienky účasti na súťaži: 
Súťažiacim sa môže stať iba osoba, ktorá:  
– je staršia ako 15 rokov a má trvalé bydlisko a doručovaciu adresu na území Českej republiky 
alebo Slovenskej republiky; 
– má v termíne súťaže aktívny účet na sociálnej sieti Instagram;  
– zapojením do súťaže vysloví svoj súhlas s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných 
údajov,  
– splní pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať;  
– dodržiava pravidlá sociálnej siete Instagram.  
 
 



 
 
 
Princíp súťaže 

1. Organizátor zverejní na instagramovém profile @kitkatczsk post v tomto alebo 
podobnom znení: „#súťaž Daj si pauzu, daj si KitKat! 🍫 A čo ďalej? Nohy na stôl? 👣 
Zapnúť telku? 📺 Napíš nám do komentárov ďalší krok pauzy a môžeš vyhrať zásobu 
KitKat na poriadne pauzovanie! Odkaz na kompletné pravidlá nájdeš v biu.“ 
 

2. Kompletné znenie pravidiel bude po celý čas trvania súťaže dostupné na týchto 
webových stránkach www.nestle.sk. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne bez 
náhrady zmeniť pravidlá súťaže aj v priebehu jej trvania, napr. Skrátiť ju, prerušiť, zrušiť, 
zmeniť predmet výhry. V prípade zmeny pravidiel súťaže bude o zmene Usporiadateľ 
informovať na uvedených webových stránkach a na profile @kitkatczsk na sieti 
Instagram. 
 

3. Do súťaže je možné sa zapojiť tým, že súťažiaci okomentuje súťažné post, pridá svoj 
návrh, ako by sa mal volať ďalší krok KitKat pauzy. 
 

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, 
ktorý vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného konania alebo iného 
konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ má právo z týchto dôvodov 
vylúčiť zo súťaže tiež výhercu.  
 

5. Súťažiaci si je vedomý, že na účasť na súťaži ani na výhru nemá právny nárok, teda 
nemožno ho právne vymáhať. Súťažiaci si je tiež vedomý toho, že na prevzatie výhry 
bude potrebná jeho súčinnosť a je pripravený ju poskytnúť.  
 

6. Súťažná komentáre nesmie: 
○ Obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými 

mravmi, so všeobecne uznávanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré 
by znižovali ľudskú dôstojnosť;  

○ obsahovaťprvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah; 
○ hanobiťnárod, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb; 
○ Podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nemravné 

konanie; 
○ Obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým si uplatňujú práva tretie osoby, najmä 

práva autorské alebo práva súvisiace  s právom autorským, práva k 
priemyselnému vlastníctvu,ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu 
a iné práva k duševnému vlastníctvu; obsahovať skrytú reklamu;  

○ Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Usporiadateľa a Organizátora. 

http://www.nestle.sk/


○ Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, 
prislúcha výhradne Usporiadateľovi. 
 

7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora . V prípade, že 
saniektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a bude náhodne 
vybraný iný výherca.  
 

8. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy pri používaní sociálnej 
siete Instagram, najmä nezodpovedá za nedoručenie súkromnej správy alebo iného 
upozornenia, ktorým bude informovať výhercu či náhradného výhercu súťaže. 

Výhra a vyhlásenie výhercov 

1. Výhrou v súťaži je kartón KitKat 4 fingers. Celkovo sa súťaží o 10 kartónov. Každý 
výherca môže vyhrať iba jeden kartón, v ktorom je 24 kusov tyčiniek. 
 

2. Oznámenia výhercov prebehne 21. 10. 2019. Výherca súťaže vyberá porota zložená zo 
zástupcov Organizátora a Usporiadateľa a hodnotí zejména originálnost soutěžních 
komentářů.  
 

3. Výherné komentár okomentuje "organizátor" najneskôr do dvoch dní cez profil 
@kitkatczsk a vyzve užívateľa k poslanie súkromné správy, v ktorej sa dohovorí na 
odovzdanie kontaktných údajoch potrebných k zaslanie výhry. 
 

4. Výherca v súkromnej konverzácii Usporiadateľovi oznámi: meno a priezvisko, 
doručovaciu adresu, na ktorú bude výhra doručená prostredníctvom poštových, 
kuriérskych alebo iných zásielkových služieb a telefonický kontakt. Pokiaľ tak neurobí do 
25. 10. 2019, môže Usporiadateľ vybrať iného výhercu alebo rozhodnúť o tom, že výhra 
prepadne Usporiadateľovi. 
 

5. Výhra bude výhercom doručená do 4 týždňov od ukončenia súťaže. 
 

6. Náklady spojené s odovzdaním výhry hradí Usporiadateľ. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Odoslaním súťažnej odpovede súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu 
poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy 
Usporiadateľa, ako prevádzkovateľa, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom 
sprostredkovateľa, ktorým je organizátor na účely tejto súťaže, a to v čase nevyhnutnom 
vzhľadom na účel spracovania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov, ak nebude 
tento súhlas odvolaný skôr.  
 



Spracovávaným osobným údajom súťažiacich je – používateľské meno na sociálnej sieti 
Instagram.  
 
Spracovávanými osobnými údajmi výhercov sú – meno, priezvisko, platná korešpondenčná 
adresa vrátane ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, telefónne číslo.  
 
Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej 
pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz alebo doručením písomného 
odvolaniana adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude súťažiaci vyradený zo 
súťaže a zároveň stráca nárok na výhru v súťaži. 
 
Súťažiaci, ktorý takto poskytol Usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov (ďalej len „ariadenie“):  

● právo na prístup k osobným údajom, podľaktorého môže získaťinformácie, 
čisúspracovávanéjeho osobnéúdaje, na aký účel, aký je rozsah spracovávaných 
osobných údajova komu ďalšiemu bolitieto údaje prípadnesprístupnené, 

● právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných 
údajov, 

● právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania alebo ak sa osobné 
údaje spracovávajú nezákonne, 

● právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, 
● právo na prenositeľnosť osobných údajov, podľa ktorého môže súťažiacizí skaťosobné 

údaje, ktoré saho týkajú,v štruktúrovanom a strojovočitateľnom formáte, a to buď pre 
seba,alebo prei ného prevádzkovateľa osobných údajov, 

● právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadneproti profilovaniu, 
● právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údaj o 

v so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajú cez vyššie 
uvedeného nariadenia.  

Ak požiada súťažiaci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu 
prevádzkovateľa prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu 
odovzdať bez nároku na požadovanie úhrady nákladov súvisiacich s poskytnutím 
informácie.Výslovne sa uvádza, že súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných 
údajov, na účel ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený a jeho osobné 
údaje budú vymazané. So spracovaním osobných údajov môžu Usporiadateľovi pomáhať ajtíto 
sprostredkovatelia: 
 
-spoločnosť SYMBIO Digital, s. r. o., IČ 457 99 504, zaisťujúcakomunikáciu so súťažiacimi, 
výhercami a ďalšie súvisiace činnosti; prevádzkovateľ poštových či kuriérnych služieb. 
 



Účasťou na súťaži súhlasí súťažiaci s pravidlami súťaže, zaväzuje sa ich dodržiavať a 
súhlasí aj so spracovaním osobných údajov. 
 
Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou 
INSTAGRAM, spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je 
uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti 
Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci 
môžu obrátiť s otázkou správou Instagramovej stránke @kitkatczsk 
(https://www.instagram.com/kitkatczsk). 

V Prahe dňa 10. 10. 2019 

 

 

 
 


