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Pravidla soutěže 
„ZAPOJ SE DO 4 CHUTNÝCH VÝZEV A VYHRAJ SKVĚLÉ EKO CENY!“   

 
Pořadatel a Organizátor 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“)   
 
Termín soutěže:  
Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě Instagram na profilu @gardengourmetcz  
od 04. 01. 2020 okamžikem vypublikování do 31. 01. 2020 23:59:00. 
   
Podmínky účasti v soutěži:   
Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:  
- je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska;  
- má v termínu soutěže aktivní a veřejný účet na sociální síti Instagram; 
- zapojením do soutěže vyslovuje svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních 
údajů; 
- splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat;  
- dodržuje pravidla sociální sítě Instagram.  
 
Účast a podmínky soutěže: 
Soutěž probíhá na sociální síti Instagram výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání 
soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.  
 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky 
starší 18 let (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“).  
 
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v období soutěže splní alespoň jednu výzvu uveřejněnou na 
stránce www.jidlobezestopy.cz (např. „Připrav si menší porci. “) a označí ji v soutěžním checkliste, 
který nasdílí v Instagram stories s označením profilu @gardengourmetcz. Soutěžící musí mít 
nastavený Instagram účet jako veřejný.  
  
 Soutěžní příspěvek nesmí:  

• být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;  

• 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 Pořadatele.  

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně 
Pořadatelovi.  
  
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání sociální sítě Instagram, zejména 
neodpovídá za nedoručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude informovat 

http://www.jidlobezestopy.cz/


 

 2 / 4 

 

výherce či náhradního výherce soutěže. 
 
 
Výhry a určení výherců: 
1. Pořadatel v Soutěži předává následující výhry: 
 
• 50x plátěná eko taška 
• 10x poukázka Zemito.cz v hodnotě 500 Kč 
• 5x vermikompostér Plastia v hodnotě 2 990 Kč 
 
2. Každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry. Během celé soutěže může jeden konkrétní 
soutěžící vyhrát pouze 1x. (Dále jen "Výhra" nebo "Výhra v soutěži"). 
 
3. Výherci v soutěži budou určeni losováním ze všech soutěžících, který se zapojí do soutěže v Době 
konání soutěže a splní kompletní pravidla této soutěže. Nejprve se bude losovat 5 výherců výhry 
vermikompostér Plastia, následně 10 výherců 10x poukázek a následně 50 výherců plátěné ekotašky. 
Losování bude probíhat pod dohledem zástupce Pořadatele dne 01.02.2020. 
Výherce bude s oznámením o výhře kontaktovat Pořadatel v průběhu 7 pracovních dnů od termínu 
losování. 
 
4. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím zprávy na Instagramu s požadavkem na zaslání 
osobních údajů (jméno, příjmení, úplná doručovací adresa). 
 
5. Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže 
nebo použití neregulérních postupů. 
 
6. Nerozdané výhry pak propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o 
jejich dalším využití. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch 
Pořadatele. 
 
7. Výhry budou výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení soutěže na uvedenou poštovní adresu. 
Náklady na dopravu výhry k výherci hradí Pořadatel soutěže. Výhra je doručována výhradně  
do vlastních rukou Výherce. Převzetí výhry stvrzuje Výherce svým podpisem. 
 
Pravidla ochrany osobních údajů:  
 
Nasdílením v Instagram stories s označením profilu @gardengourmetcz soutěžící souhlasí se 
zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů a s jejich zařazením do databáze 
Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním 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, úplná doručovací 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 Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

mailto:info@nestle.cz
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:  

• 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 z výše 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.  
 
Další podmínky soutěže:  
 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci 
(či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele a všech spolupracujících agentur, 
společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, 
že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném 
zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. Soutěže se smí 
zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky.  
 
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel  
si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo 
doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz  
v záložce Soutěže, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.  
 
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit 
a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo 
vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě,  
že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 
mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně  
na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání soutěže a do 20 pracovních dnů  
od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele  
o námitce je konečné. 
 
Účastník Soutěže bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla 
účastníkovi vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla 
danému účastníkovi k získání výhry. 
 

http://www.nestle.cz/
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Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na 
Instagram Garden Gourmet https://www.instagram.com/gardengourmetcz/. 
  
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 na instagramovém 
profilu @gardengourmetcz (https://www.instagram.com/gardengourmetcz/).  
 
 
 
V Praze dne 04. 01. 2021 

http://www.nestle.cz/
https://www.instagram.com/gardengourmetcz/

