
PRAVIDLA SOUTĚŽE L'ORÉAL VÁNOCE 

(dále jen "Pravidla") 
 
 
Článek 1 Obecná ustanovení 
Pořadatelem soutěže s názvem L’Oréal Vánoce (dále jen "Soutěž") je společnost TESCO STORES ČR, 
a.s. se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00, Praha 10, IČO: 45308314, vedená u Městského soudu v 
Praze, Sp. Zn.:  B 1377 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Tesco“). 
 
Organizátorem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je společnost 
dotcom.cz s.r.o.., IČO: 03804844, se sídlem Soukenická 1194/13, Nové Město, 110 00 Praha, vedená 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 238091. (dále jen “Organizátor”).  

 
Článek 2 Místo a čas konání Soutěže 
Soutěž probíhá na webové stránce https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/zdravi-a-krasa/ v období od 12. 
12. 2018 do 21. 12. 2018. 
 
Článek 3 Podmínky účasti v Soutěži 
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (fyzická osoba mladší 18 let se může zúčastnit pouze se 
souhlasem zákonného zástupce), jejíž adresa pro doručování písemností se nachází na území České 
republiky a splní všechny podmínky účasti v Soutěži uvedené v tomto článku 3 níže (dále jen 
"Soutěžící"). 
 
Podmínky účasti v Soutěži jsou následující: 
1. Soutěžící se zapojí do Soutěže, pokud v době konání soutěže  

 – od 12. 12. 2018 do 18. 12. 2018 nakoupí kosmetické balíčky značky Garnier v hodnotě 
minimálně 230 Kč,  
 – od 19. 12. 2018 do 21. 12. 2018 nakoupí kosmetické balíčky L‘Oréal Paris, Mixa a nebo Puma 
v hodnotě min 350 Kč  
– a na https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/zdravi-a-krasa/ zaregistruje kód účtenky, které tvoří 
16místné číslo uvedené ve spodním pravém rohu pokladního dokladu a v elektrickém formuláři 
soutěže vyplní své osobní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, 
emailová adresa). Pokud je cena jednoho Produktu nižší, než 230 Kč (od 12.12. do 18.12.) nebo 
350 Kč (19.12. do 21.12), Soutěžící se do Soutěže zapojí zakoupením takového počtu Produktů, 
aby jejich celková hodnota přesáhla výše uvedené částky.  

2. Po vyplnění výše uvedených údajů v elektronickém formuláři, registrováni 16místného kódu 
pokladního dokladu, obdrží Soutěžící potvrzující email o zapojení do Soutěže. 

3. Účast v Soutěži je podmíněna nákupem Produktů nabízených k prodeji v provozech Pořadatele; 
4. Soutěžící se mohou do Soutěže zapojit i opakovaně po dobu trvání Soutěže, avšak výhercem se 

Soutěžící může stát pouze jednou; 
5. Ze Soutěže nejsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, ani jejich rodinní příslušníci 

(manžel/manželka, děti, rodiče a sourozenci). 
 

(Dále jen „Podmínky účasti“). 
 
Článek 4 Vyhodnocení Soutěže a výhry 



Posouzení splnění všech podmínek účasti v Soutěži je při každém Soutěžícím výhradně v kompetenci 
Pořadatele. 
 
Výhercem Soutěže se stanou Soutěžící, který bude náhodně vybrán losováním ze všech Soutěžících 
zapojených do Soutěže a který splní všechny Podmínky účasti v Soutěži (dále jen "Výherce"). Losování 
bude provedeno Pořadatelem každý den během času trvání soutěže a vylosován bude vždy jeden 
výherce. Losování proběhne bez přítomnosti veřejnosti náhodným výběrem. 
 
Výherce bude kontaktován Organizátorem prostřednictvím jeho emailové adresy do 2 (dvou) 
pracovních dnů od jeho vylosování. V případě, že Výherce na zprávu Organizátora o výhře v Soutěži 
nebude reagovat do 5 (pěti) kalendářních dnů, ztrácí nárok na výhru. 
 
Výherce je povinen se prokázat pokladním dokladem, na kterém bude nákup Produktů: libovolný 
kosmetický balíček   
– od 12. 12. 2018 do 18. 12. 2018 kosmetické balíček značky Garnier v hodnotě minimálně 229 Kč,  
– od 19. 12. 2018 do 21. 12. 2018 kosmetický balíček značek L‘Oréal Paris, Mixa a nebo Puma 
v hodnotě min 349 Kč  

 
Pořadatel poskytne Výhru Poukázka na nákup v síti obchodů Tesco v hodnotě 500 Kč (dále jen 
"Výhra"). Výhra bude předána Výherci prostřednictvím poštovního doručovatele nebo kurýra, 
doručením na adresu určenou Výhercem a oznámenou Organizátorovi. Za správnost a aktuálnost údajů 
potřebných pro doručení Výhry odpovídá Výherce. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za krádež, 
ztrátu, poškození Výhry, její nedoručení nebo prodlení s doručením, které jsou zapříčiněny poštovním 
doručovatelem nebo kurýrem. 
 
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za vlastnosti výhry. Pokud není uvedeno jinak, na Výhru se 
nevztahují reklamace. Výhru a nelze vymáhat právní cestou, ani poskytnout alternativní plnění v 
penězích. 
 
Článek 5 Vyloučení Soutěžícího 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyloučit z účasti na Soutěži Soutěžícího, který 
nesplňuje nebo poruší Podmínky účasti nebo tato Pravidla. Pořadatel zároveň vyloučí Soutěžícího, který 
(i) svým řízení v Soutěži porušuje právní předpisy (zejména využívá nepovolené technické prostředky 
nebo jiné podvodné jednání); (ii) zúčastní se Soutěže jménem třetí osoby; (iii) zúčastní se 
prostřednictvím profesionálních výherních služeb nebo obdobných služeb; (Iv) pokouší se uspět v 
Soutěži jiným podvodným jednáním v rozporu s Pravidly. 
 
Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Soutěžícího je konečné. V případě, že Pořadatel rozhodne o 
vyloučení Soutěžícího z výše uvedených důvodů poté, co mu byla předána Výhra, je vyloučený 
Soutěžící povinen Výhru vrátit Pořadateli nebo uhradit Pořadateli finanční částku rovnající se hodnotě 
Výhry. 
 
Článek 6 Osobní údaje  
 
1. Správcem osobních údajů Soutěžícího v souvislosti se Soutěží je společnost Tesco. 
2. Osobní údaje Soutěžícího jsou zpracovávány za účelem účasti v Soutěži, zejména pro následující 

účely: 



a. losování výherců a vyhlášení výsledků, 
b. předání výher, 
c. vyřízení případných stížností, 

3. Osobní údaje zpracovávané za účelem výběru výherce / výherců, za účelem vyhlášení výsledků 
Soutěže a zpracování případných stížností zahrnují jméno, příjmení, korespondenční adresu, 
telefonní číslo a emailovou adresu. Osobní údaje Výherců, jejichž zpracování je nezbytné pro 
předání Výhry zahrnují jméno, příjmení, korespondenční adresu, telefonní číslo a emailovou adresu.  

4. Právním základem zpracování osobních údajů účastníků Soutěže je: 
a) oprávněné zájmy – při zpracovávání osobních údajů pro účely uvedené v článku 6. 

odstavce 2, písm. a) těchto Pravidel, 
b) plnění smluvní povinnosti – při zpracovávání osobních údajů za účelem uvedeným v 

článku 6. odstavce 2, písm. b) těchto Pravidel, 
c) plnění zákonné povinnosti – při zpracovávání osobních údajů za účelem uvedený v 

článku 6. odstavce 2, písm. c) těchto Pravidel. 
 

5. Osobní údaje získané v souvislosti se Soutěží jsou zpracovávány a uchovávány během níže 
uvedených období: 
a) osobní údaje poskytnuté soutěžícím prostřednictvím webové stránky – od okamžiku jejich 

vyplnění v registračním formuláři až do okamžiku jejich odstranění ze strany Soutěžícího nebo 
Tesco, ne však déle než 6 let, 

b) osobní údaje poskytnuté Výhercem/Výherci za účelem předání Výhry – na dobu nejvýše 5 let 
od začátku roku, ve kterém byla předána Výhra, 

c) osobní údaje poskytnuté v souvislosti s podáním stížnosti – až do konečného rozhodnutí o 
podané stížnosti nebo úplného skončení soudního řízení týkajícího se uplatnění nároků 
vyplývajících z účasti v Soutěži u soudu nebo obdobné instituci. 

6. Poskytnutí osobních údajů ze strany soutěžícího je dobrovolné, avšak nezbytné pro účely účasti v 
Soutěži. 

Více informací o ochraně osobních údajů je dostupných v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů 
a cookies, které jsou dostupné na stránce www.itesco.cz nebo v Centru služeb zákazníkům.  

Osobní údaje budou ve jménu Správce zpracovávány prostřednictvím zpracovatele a to: dotcom.cz 
s.r.o, se sídlem Soukenická 1194/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 038 04 844   

Článek 7 Závěrečná ustanovení 
Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli souhlas se zněním těchto Pravidel. Soutěžící zároveň 
bere na vědomí případnou povinnost Výhru a zdanit v souladu s příslušnými právními předpisy v 
případě, že hodnota výhry přesáhne zákonem stanovenou hranici. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli předčasně ukončit, případně přerušit bez předchozího 
upozornění nebo uvedení důvodu v případech, jestliže podle posouzení Pořadatele nebude možné zajistit 
z technických nebo jiných důvodů řádný průběh Soutěže. 
  
Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Soutěžící není oprávněn požadovat od 
Pořadatele namísto Výhry jakékoliv alternativní plnění. Zároveň Soutěžící není povinen Výhru 
přijmout. 
 



Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru jinou výhrou srovnatelného typu a hodnoty a změnit 
podmínky předání Výhry. Pořadatel si také vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla včetně období 
trvání Soutěže, nebo Soutěž předčasně ukončit. 
 
 Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která Soutěžícímu vznikla v důsledku účasti na Soutěži 
nebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zařízení a sítí nezbytných pro průběh Soutěže a účast v 
ní.   
 
Další podmínky Soutěže, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se řídí příslušnými právními předpisy 
platnými v České republice. Jakékoliv případné stížnosti týkající se Soutěže a jejího průběhu je možné 
zaslat Pořadateli na emailovou adresu: digital@tesco.com kdykoliv během trvání Soutěže, nejpozději 
však do 3 dnů od jejího skončení, jinak na stížnost nebude přihlédnuto. Rozhodnutí Pořadatele o 
stížnosti se považuje za konečné. 

 
Pravidla soutěže jsou k dispozici na webové https://itesco.cz/akcni-nabidky/akce-souteze/ a v písemné 
formě v sídle Pořadatele. 
 
V Praze dne 11. prosince 2018 
 
 


