
Pravidla „Vánoční kampaně Tesco“ 
(dále jen „Pravidla“) 

 
Tato Pravidla se vztahují k Vánoční akci organizované Pořadatelem v období 16. 11. 2016 do 3. 1. 
2017 a obsahují závazná pravidla pro tvorbu vánočních přání s vločkou prostřednictvím aplikace 
www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka a pravidla účasti ve Vánoční soutěži (dále jako „Akce“).  
 
Tato Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka. Pořadatel 
neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel Akce, který může být ve zkrácené verzi komunikován 
na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Tato Pravidla jsou považována za jediná 
úplná a konečná vztahující se k Akci.  
 
Pořadatelem Akce je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, 
PSČ 100 00, identifikační číslo: 453 08 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze sp. zn. B 1377, (dále jen „Pořadatel“). 
Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je: Brandz 
Friendz Czech s.r.o., IČ: 28969529, Pernerova 652/55, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156704, (dále jen 
„Provozovatel“). 
 
Účast na Akci je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly. Tato Pravidla, 
Akce a právní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky se řídí právním řádem České republiky.  
 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ  
Tato část Akce probíhá v období od 18. 11. 2016 do 3. 1. 2017 v rámci aplikace s názvem „Přání ve 
vločce“ přístupné na webové stránce www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka . V období od 16. 11. 2016 
do 3. 1. 2017 mohou návštěvníci aplikace vytvořit pro své blízké on-line Vánoční přání „Sněhové 
vločky“, a to přímo nahráním zvukového záznamu obsahující Vánoční přání po spuštění aplikace 
nahrávání a následným automatickým vygenerováním jedinečné „Sněhové vločky“ nebo vepsáním 
Vánočního přání do příslušného políčka a následným automatickým vygenerováním jedinečné 
„Sněhové vločky“ (dále společně jako „Přání“ a „účastník Akce“). 
 
Účastník Akce následně může sdílet Přání v elektronické formě s třetí osobou (dále jako „adresát 
Přání“). Přání je účastníkem Akce vytvořené za účelem jeho doručení adresátovi Přání. 
 
Osoba, která se rozhodne využít aplikaci je povinna při výrobě Přání dodržovat níže uvedená pravidla 
a pokyny Pořadatele.  
 
Nahraný zvuk musí splňovat následující kritéria: Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z Akce takové 
Přání účastníka, kdy vložená nahrávka, text a/nebo popis Přání bude jakýmkoliv způsobem odporovat 
obecně závazným právním předpisům, oprávněným zájmům Pořadatele, obecně přijímaným 
pravidlům morálky či občanského soužití nebo které odporují těmto Pravidlům, nebudou odpovídat 
požadavkům specifikovaným v těchto Pravidlech nebo budou jinak nevhodné. Účastník Akce je 
povinen získat v souvislosti s nahrávkou výslovný souhlas s užitím zmínek o všech třetích osobách 
(budou-li takové) zmíněných v nahrávce (případně zákonných zástupců těchto osob) ve smyslu 
ustanovení § 84 - 87 Občanského zákoníku, v platném znění. Vyřazena mohou být Přání, která budou 
ať již v kterémkoliv svém prvku obsahovat jakoukoliv formu reklamy.  
Pořadatel neodpovídá za obsah Přání ať již ve vztahu k užité nahrávce či textu. Tvorba Přání je 
možná opakovaně, vždy za splnění výše uvedených podmínek. Má se za to, že autorem nahrávky se  
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bez dalšího považuje osoba, která tuto nahrávku do Přání vložila.  
Vložením nahrávky do aplikace účastník Akce prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem 
předmětům ochrany nahrávky podle autorského zákona, tj. zejména že je jediným pravým autorem 
nahrávky a je vlastníkem autorským práv k tomuto dílu. Účastník Akce prohlašuje, že v nahrávce 
nebyla užita díla či jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob, že užitím 
nahrávky způsobem vyplývajícím z Pravidel této Akce nebudou porušena práva a oprávněné zájmy 
třetích osob a nevznikne Pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že 
se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch 
toho, jemuž vznikla. Účastník Akce prohlašuje, že získal souhlas všech osob, o nichž je v nahrávce 
zmínka nebo jejichž projev osobní povahy je v Přání zachycen, k bezplatnému užití jejich 
osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech.  
 
Přání, které bude odpovídat těmto Pravidlům, bude Pořadatelem zpracované a Účastník akce bude 
mít možnost Přání sdílet prostřednictvím Facebooku, emailu nebo zkopírováním linku a zasláním 
adresátovi Přání. Přání se zobrazí výlučně adresátovi Přání. 
 
Účastník Akce bere na vědomí, že Přání nebude ze strany Pořadatele veřejně šířené, ani publikované 
s výjimkou publikování pro účely Vánoční soutěže v souladu s ustanoveními níže, pokud se Účastník 
se svým Přáním zapojí do soutěže. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv nakládání s Přáním ze strany 
adresáta Přání a/nebo účastníka Akce. Pokud adresát Přání a/nebo účastník Akce Přání poskytne 
třetím osobám, zveřejní ho, bude sdílet na sociální síti, případně v souvislosti s nakládáním s ním 
poruší platné právní předpisy a/nebo práva a právem chráněné zájmy třetích osob, Pořadatel za 
takové jednání nenese žádnou odpovědnost. Účastník Akce svojí účastí na Akci bere tuto skutečnost 
na vědomí. 
 
Spuštěním nahrávání Přání účastník Akce uděluje výslovný souhlas Pořadateli a Provozovateli 
s vyhotovením a zpracováním zvukového záznamu týkající se Účastníka (tj. nahrávky veškerých 
projevů osobní povahy) a jeho zaslání adresátovi Přání, v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Vepsáním Přání účastník Akce uděluje výslovný souhlas Pořadateli a Provozovateli s vyhotovením 
písemného záznamu obsahující Přání a jeho zasláním adresátovi Přání, v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 
 
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ  
Tato část Akce probíhá v období od 18. 11. 2016 do 20. 12. 2016 (dále jako „soutěžní období“, 
„soutěž“ a „soutěžící“) a je určena pro fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky. 
Aby mohl účastník Akce odeslat Přání, nemusí se zároveň účastnit Vánoční soutěže. 
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ HODNOTY 
JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Provozovatele a jejich rodinní příslušníci. Za 
rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké 
ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří 
jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Vyloučením ze soutěže ztrácí 
soutěžící nárok na získání výhry, a to bez náhrady.  
 
Každý, kdo se bude chtít zúčastnit soutěže, musí provést registraci v rozsahu jméno, příjmení, email  
a vybrat oblíbený obchod Tesco (jen v případě zapojení se do soutěže s hlasovým Přáním) a dále 
uvést souhlas s Pravidly a podmínkami soutěže na www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka. Účast 
v soutěži je podmíněna vytvořením Přání (textového nebo hlasového) v souladu s těmito Pravidly, 
v části Vánoční Přání, přičemž soutěžící se může zapojit do soutěže s jednou emailovou adresou jen 
jednou po dobu trvání jednoho soutěžního kola. 
 
Soutěžící zapojením do soutěže uděluje souhlas s tím, aby v případě výhry v soutěži bylo jeho Přání 
veřejně šířené prostřednictvím rádia Pořadatele v jednotlivých Tesco obchodech Pořadatele. Přání 
výherce bude odvysílané v Pořadatelem určeném dni a hodině v obchodě Pořadatele, který výherce 
uvedl v rámci registrace do soutěže. 
 
S účastí v soutěži, jakož i se zněním Pravidel a průběhem soutěže, musí soutěžící výslovně souhlasit 
pomocí určených technických prostředků. Vstupem do soutěže soutěžící dále potvrzuje, že Přání 
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neobsahuje žádný nelegální, vulgární či jiný nevhodný obsah. Přání, která nebudou splňovat tyto 
podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny a nebudou zveřejněny způsobem uvedeným výše. 
  
Soutěž je rozdělena do 5ti kol: 

1. Kolo: 18. 11. 2016 – 22. 11. 2016 
2. Kolo: 23. 11. 2016 – 29. 11. 2016 
3. Kolo: 30. 11. 2016 – 6. 12. 2016 
4. Kolo: 7. 12. 2016 – 13. 12. 2016 
5. Kolo: 14. 12. 2016 – 20. 12. 2016 

 
Do každého kola soutěže byly vloženy následující výhry:  

 15x dárková poukázka na nákup zboží v prodejnách Tesco na území České republiky v 
hodnotě 1 000,- Kč;  

 Přehrání vlastního Přání prostřednictvím ráda Pořadatele ve vybraném obchodě Tesco 
 
Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže 
stanovena. Odpovědnost Pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.  
Na konci každého soutěžního kola bude odbornou porotou slouženou ze zástupců Pořadatele a 
Provozovatele vybráno 15 soutěžících, kteří na základě vyhodnocení poroty vytvořili v daném 
soutěžním kole nejkreativnější a nejoriginálnější Přání. Tito soutěžící se stanou výhercem jedné z cen 
a budou informováni o tom, v kterém obchodě Tesco a v jaký čas mohou slyšet vlastní vytvořené 
Přání. Pokud se výherce zapojil do soutěže s textovým Přáním nebo při zapojení do soutěže 
s hlasovým Přáním si vybral ze seznamu „oblíbený Tesco obchod Pořadatele“ možnost „Můj obchod 
se v seznamu nenachází“, jeho Přání nebude odvysílané v žádném obchodě Pořadatele. Jména 
výherců v soutěži budou uveřejněna do 5ti pracovních dní na webové stránce 
www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka/vyherci  a výherci budou současně kontaktováni Provozovatelem 
soutěže prostřednictvím emailové adresy uvedené v registračním formuláři. Výherci budou 
kontaktování Provozovatelem soutěže prostřednictvím emailové adresy uvedené v registračním 
formuláři a budou vyzváni ke sdělení adresy, na kterou chtějí výhru zaslat. Neoznámí-li výherce 
Pořadateli své kontaktní údaje ve lhůtě do 5ti dnů ode dne odeslání oznámení o výhře, výhra nebude 
udělena a propadá ve prospěch Pořadatele.  
 
Výhry budou Pořadatelem odeslány nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení soutěžního 
období. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České 
republiky, hradí náklady na doručení výher Pořadatel. Pořadatel ani Provozovatel soutěže 
neodpovídají za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě poštovní přepravy.  
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, 
aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito Pravidly.  
 
Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či 
soutěž ukončit a to v průběhu celého soutěžního období.  
Pořadatel a Provozovatel neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové 
adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena.  
Pořadatel ani Provozovatel soutěže neodpovídají za žádné škody ani za žádné majetkové či 
nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži 
ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.  
 
Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím 
výhry. 

OSOBNÍ ÚDAJE  
 
Účast  v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.  
 
Soutěžící uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
(dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
poskytnutých v rámci registrace v rozsahu jméno, příjmení, email, oblíbený Tesco obchod a v případě, 
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že se soutěžící stane výhercem, i adresa, popřípadě telefonní číslo (dále jako „Osobní údaje“) 
Pořadateli jako správci Osobních údajů (dále také jako „Správce“). 
Účelem zpracování Osobních údajů je: 
 

- účast v soutěži, prověření platné účasti v soutěži a v případě výherců k odeslání výhry v 
soutěži. Poskytnuté osobní údaje budou vymazané nejpozději po ukončení soutěže, případně 
po odevzdání výhry výhercům soutěže; 
 

- obchodní a marketingové účely a průzkumy Pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a 
služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti, za předpokladu, že dojde k udělení souhlasu soutěžícím pomocí 
určených technických prostředků a to na dobu existence webové stránky www.tesco.cz  

 
Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel. V 
případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních 
údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových 
stránkách Pořadatele nebo Provozovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní 
údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob 
zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má 
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a 
21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, 
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese 
Pořadatele a je účinné okamžikem doručení  Pořadateli. 
 
Osobní údaje mohou být ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů zpřístupněny nebo poskytnuty 
společnostem patřícím do skupiny Tesco, čímž dochází k jejich přeshraničnímu přenosu. 
 
Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. 
 
Poučení: 
Soutěžící je oprávněn:  
 

(a) Požádá-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Správce povinen 
takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy 
sdělení o:  
(i) účelu zpracování Osobních údajů;  

(ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných 
informací o jejich zdroji;  

(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, 
jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž 
obsahem je zásah do práva soutěžícího a oprávněných zájmů; a  

(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.  
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(b) Soutěžící má rovněž právo:  
(i) na přístup k Osobním údajům;  
(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; 

a  
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Správce  

 
(c) Pokud se Soutěžící domnívá, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v 

rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka Akce/soutěžícího nebo v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může:  
(i) požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;  
(ii) požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebo  
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Soutěžící a účastník Akce svým zapojením do Akce a soutěže souhlasí s jejími Pravidly a se všemi 
ustanoveními těchto Pravidel. 

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický 
stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, 
nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani 
požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. 

Soutěžící poskytuje bezplatný souhlas s tím, že v případě jeho zařazení do soutěže mohou být 
Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při 
přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele a 
s Pořadatelem spolupracujících osob. Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen 
udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch 
Pořadatele, včetně jejich zveřejnění. Bez udělení tohoto souhlasu soutěžící ztrácí nárok na výhru. 

Z Akce a soutěže budou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 
Pravidlům. 

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Akce a/nebo soutěže za neplatný z 
důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je 
způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný 
chod Akce a/nebo soutěže, nebo nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo 
dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Akci a/nebo soutěž a změnit tato 
Pravidla. 

Tato Pravidla budou po celou dobu trvání Akce a soutěže uloženy v sídle Pořadatele a dále 
zveřejněny na www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka. 

 
Odesláním registračního formuláře v aplikaci každý účastník Akce a soutěže schvaluje tato Pravidla a 
instrukce, vyjadřuje úplný a neodvolatelný souhlas s těmito Pravidly a přistupuje k nim.  

 
V Praze dne 30. 11. 2016 

 
 
 
 

http://www.itesco.cz/sezony/vanoce/vlocka

