
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„Soutěž o nejlákavější recept!“ 

(dále jen „Soutěž“) 
 

 
I. Organizátor Soutěže  

 
Organizátorem spotřebitelské Soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 
1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského 
soudu v	Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Organizátor“). 
 
  

II. Místo a Doba konání Soutěže. 
  
Soutěž probíhá v období od 20.5.2022, 00:00 hod. do 5.7.2022, 23:59 hod. (dále jen „Doba konání 
Soutěže“) prostřednictvím emailové komunikace mezi Organizátorem a účastníky (dále jen „Místo 
konání Soutěže“). 
 
  

III. Podmínky účasti v Soutěži 
  
1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba (fyzická osoba mladší 18 let se může účastnit jen 

se souhlasem zákonného zástupce), jejíž adresa pro doručování se nachází na území České 
republiky a splní veškeré podmínky účasti v Soutěži uvedené v tomto čl. 3 bod 2 (dále jen 
„Soutěžící“) 
 

2.  Podmínky účasti v Soutěži jsou následující: 
 

a. Soutěžící se zapojí do Soutěže, pokud v Době konání Soutěže pošle recept a fotografii jim 
připraveného hotového jídla, jehož hlavními přísadami či surovinami jsou produkty z řady Tesco 
Plant Chef, a to na emailovou adresu soutez@tescomagazin.cz; 

b. Fotografie připraveného jídla nesmí obsahovat osoby, další předměty, text, osobní údaje či jiné 
věci než samotné připravené jídlo a/nebo nesmí obsahovat obsah, který je v rozporu s dobrými 
mravy; 

c. Recept a Fotografie přihlášená do Soutěže musí být dílem Soutěžícího, který ji je do Soutěže 
přihlásil; 

d. Soutěžící jako autor Receptu a Fotografie svou účastí v Soutěži uděluje Organizátorovi 
bezúplatný, nevýhradní souhlas (licenci) s užíváním Fotografie a Receptu, a to v rozsahu jejich 
zveřejnění, archivace, reprodukce a jejich veřejného šíření bez územního, časového a věcného 
omezení, prostřednictvím tisku a na internetu v elektronické podobě. Organizátor není povinen 
souhlas (licenci) využít; 

e. Soutěžící se může do Soutěže zapojit vícekrát – zasláním dalšího a odlišného Receptu a 
Fotografie, nicméně Výhercem se Soutěžící může stát pouze jednou; 

f. do Soutěže budou zařazeny jen ty Recepty a Fotografie, které budou splňovat Podmínky účasti 
uvedené v těchto Pravidlech. Na jiná sdělení nebude Organizátorem brán zřetel. 

 
(vše výše uvedené dále jen jako „Podmínky účasti“) 
 

IV. Vyhodnocení Soutěže a Výhra 
  
1. Posouzení splnění veškerých Podmínek účasti Soutěžícího je vždy a výlučně v plné pravomoci 

Organizátora. 
 

2. Výhercem Soutěže se stane ten Soutěžící, jehož Recept a Fotografie budou Organizátorem 
vybrány jako nejzajímavější a které zároveň splní veškeré Podmínky účasti (dále jen „Výherce“). 

 
3. Vyhodnocení soutěžních příspěvků bude provedeno hodnotící porotou, kterou za tímto účelem 

určí Organizátor, přičemž tato porota zvolí nejzajímavější Recept s Fotografií. 
  

 



4. Vyhodnocení Soutěže je ve výlučné pravomoci Organizátora a bude provedeno bez přítomnosti 
veřejnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení Soutěže. Organizátor vybere jednoho 
(1) Výherce, který získá balíček produktů z řady Tesco Plant Chef v minimální hodnotě 1.500,- Kč 
(dále jen „Výhra“). 

 
5. Výherce bude kontaktován Organizátorem prostřednictvím emailu, který Výherce uvedl v rámci 

Soutěže a prostřednictvím kterého zaslal Recept a Fotografii, a to do dvou (2) pracovních dní ode 
dne vyhodnocení Soutěže. Pokud Výherce na správu o Výhře v Soutěži nebude reagovat do pěti 
(5) kalendářních dnů od oznámení Výhry, pozbývá nárok na Výhru. 

 
6. Výhra bude Výherci předána prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb na adresu uvedenou 

Výhercem. Za správnost a aktuálnost údajů potřebných pro doručení Výhry odpovídá Výherce. 
Výhra bude Organizátorem zaslána Výherci nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
oznámení vyhodnocení Soutěže Výherci. 
 

 
7. Organizátor neodpovídá za krádež, ztrátu, poškození Výhry, její nedoručení anebo zpoždění 

s doručením, které jsou zapříčiněny doručovatelem/kurýrem. Organizátor neodpovídá za 
nedoručení oznámení o Výhře v případě změny emailové adresy Výherce, pokud taková změna 
nebyla řádně a včas oznámena Výhercem, jakož ani v případy uvedení chybné adresy Výhercem. 

 
8. Organizátor neodpovídá za vlastnosti Výhry. Pokud není uvedeno jinak, na Výhru se nevztahuje 

možnost reklamace. Výhru není možno vymáhat právní cestou a ani požadovat poskytnutí 
alternativního plnění či plnění v penězích. Případné upřesnění specifikace Výhry může být 
provedeno výlučně Organizátorem. Veškeré popisy a vyobrazení Výhry v propagačních 
materiálech mají ilustrační povahu. Výherce není oprávněn požadovat na místo Výhry peněžní či 
jakékoliv jiná plnění. Organizátor není vůči Soutěžícím nijak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv 
plnění, kromě toho, které je uvedeno v těchto pravidel. Zejména Organizátor není povinen hradit 
jakékoliv náklady, které vznikly Soutěžícímu v souvislosti s účastí v Soutěži. 
 
V. Souhlas s Pravidly Soutěže a ochrana osobních údajů 

 
1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se jich 

v plném rozsahu dodržovat. 
 

2. Odsouhlasením pravidel Soutěže tzn. zapojením se do Soutěže Soutěžící jako dotčená osoba 
bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, korespondenční adresa a e-
mailová adresa budou zpracovávány Organizátorem jako správcem, za účelem zajištění řádného 
průběhu Soutěže podle těchto podmínek, tzn. za účelem zapojení do Soutěže, vyhodnocení a 
kontaktování Výherce v případě Výhry, kontroly splnění podmínek Soutěže a poskytnutí (doručení) 
Výhry. 

 
 

3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 1 písm. b) Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o 
volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o 
ochraně údajů) (dále jen „GDPR“). 

 
4. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a 3 měsíce po skončení 

trvání Soutěže. Následně budou tyto údaje automaticky zlikvidovány. 
 

5. Osobní údaje budou zpracovávat jménem Organizátora jeho zaměstnanci či pověřené osoby, 
které plní různé úkoly v souvislosti s organizací Soutěže. 
 

6. Soutěžící jako dotčená osoba má (i) právo požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním 
údajům, tzn. může vyžadovat potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, (ii) právo na 
opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, (iii) právo na vymazání osobních údajů, 
pokud je splněn některý z důvodů uvedených v GDPR, zejména pokud osobní údaje již nejsou 
potřebné (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, je-li splněn některý z důvodů 
uvedených v GDPR, (v) právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, vi) právo podat 



stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu; v České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 

7. Soutěžící může kontaktovat Organizátora v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
uplatňovat svá práva buď písemně na adrese sídla Organizátora nebo e-mailem na adrese: 
CE.DPO@tesco.com. 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

  
1. Osoby nesplňující Podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou 

do Soutěže zařazeny, respektive budou ze Soutěže vyloučeny. O vyřazení osoby jednající podle 
předchozí věty rozhoduje vždy s konečnou platností Organizátor. Ukáže-li se, že se jakákoli osoba 
i přes uvedená pravidla stala Výhercem v Soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které 
poskytla, nemá nárok na Výhru a tato Výhra nebude Soutěžícímu předána. Ze Soutěže budou také 
vyloučeni Soutěžící, u kterých bude mít Organizátor oprávněné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla 
danému účastníkovi k získání Výhry. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže 
Recepty a Fotografie, které budou v rozporu s dobrými mravy, nebo jakkoliv nepřiměřené povaze 
a účelu Soutěže. 
 

2. Organizátor neodpovídá za plnění dodávané třetími stranami, zejména Organizátor neodpovídá 
za kvalitu ani neposkytuje žádné záruky ve vztahu k Výhrám, které do Soutěže získal od třetích 
stran. 
 

3. Organizátor není zodpovědný za jakékoli technické či telekomunikační problémy v souvislosti s 
účastí v Soutěži nebo vzniklé v průběhu Soutěže. Organizátor nenese zodpovědnost za 
doručovatele Výhry či případné problémy související s doručováním Výhry. 
 

4. Výherní listina bude do šedesáti (60) dnů po skončení trvání Soutěže k nahlédnutí v sídle 
Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla Soutěže v době jejího trvání nebo 
jiným způsobem upravit dočasně pravidla Soutěže za účelem její propagace a podpory. 
 

5. Podněty a stížnosti týkající se Soutěže a jejího průběhu lze zaslat Organizátorovi na e-mailovou 
adresu: soutez@tescomagazin.cz kdykoli během trvání Soutěže, nejpozději však do tří (3) 
kalendářních dnů od jejího skončení, jinak ke stížnosti nebude přihlédnuto. Rozhodnutí 
Organizátora o stížnosti se považuje za konečné. 
 

6. Tato pravidla jsou dále zveřejněna na stránce itesco.cz/magazin-soutez po celou dobu trvání 
Soutěže. 
 

7. Otázky neupravené těmito Pravidly se řídí platným právním řádem České republiky, zejména 
Občanským zákoníkem. 
 

8. Organizátor si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit nebo ukončit tuto Soutěž kdykoli v 
průběhu jejího trvání, a to tak, že změny nebo ukončení zveřejnění na stránkách 
itesco.cz/magazin-soutez. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění. 
 

9. Podrobnosti o Soutěži naleznete na webové stránce itesco.cz/magazin-soutez 
 
  

        
V Praze dne 21.04.2022 
 
Tesco Stores ČR a.s. 
 
 


