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PODMÍNKY SOUTĚŽE ŠŤAVNATÉ VÝHRY S E-ZNÁMKAMI 

(dále jen „Podmínky”) 

I. Úvodní ustanovení 
1. 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, 

je organizátorem soutěže Šťavnaté výhry s e-známkami (dále jen „Soutěž“), jejíž pravidla jsou 

obsažené níže.   

2. Soutěž probíhá na území České republiky ve všech kamenných obchodech společnosti Tesco 

označených logem „Tesco” (Tesco Hypermarket, Tesco Supermarket, Tesco Expres) a 

Clubcard aplikaci.  

3. Soutěž trvá od 5. 8.2020 do 8.9.2020. 
 

II. Účast v Soutěži 
1. Soutěže se může účastnit každý Zákazník, který souhlasí s těmito Podmínkami Soutěže při 

její aktivaci a který se zároveň přihlásil v mobilní aplikaci Clubcard a potvrdil svou účast 
včetně podmínek v akci Sbírání e-známek v rámci aplikace Clubcard (dále jen „Soutěžící“). 

2. Účast v soutěži je dobrovolná a Zákazník se ji nemusí zúčastnit. Svou vůli Zákazník projeví při 

vstupu do Soutěže. 

3. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Tesco a jejich rodinní příslušníci 

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

4. Zákazník bude zařazen do Soutěže tolikrát, kolik e-kuponů po dobu trvání akce Sbírání e-

známek v rámci aplikace Clubcard uplatní (dále jen „Akce“). Zákazník se může účastnit 

maximálně třikrát, protože v rámci Akce může uplatnit maximálně 3 e-kupony.  

 

III. Výhry a určení výherců 
1. Posouzení splnění všech podmínek účasti v Soutěži Soutěžícím je výhradně v kompetenci 

společnosti Tesco. 

2. Po skončení Soutěže, nejpozději do 14. 9. 2020, společnost Tesco náhodným výběrem určí tři 

výherce („Výherce“). Jeden Výherce může vyhrát jen jednu výhru.  

3. Výhry v Soutěži jsou tři, a to poukázky na nákup zboží v síti obchodů Tesco v elektronické 

podobě, doručené přímo do aplikace Clubcard. Výhry mají následující hodnotu: 

1. Cena - nákupní poukázka/poukázky v celkové hodnotě 5.000 Kč 

2. Cena - nákupní poukázka/poukázky v celkové hodnotě 3.000 Kč 

3. Cena - nákupní poukázka/poukázky v celkové hodnotě 1.500 Kč 

Platnost poukázek je od 10.9.2020 do 31.12.2020. 

(„Výhra“ anebo společně „Výhry“). 

4. Výherce bude kontaktován společností Tesco prostřednictvím e-mailu vedeného 

v Zákaznickém účtu Clubcard, případně prostřednictvím push notifikace v aplikaci Clubcard, 

nejpozději do 21.9.2020. Na Výhru není právní nárok.  

5. Výhra bude předána Výherci doručením přímo do aplikace Clubcard Výherce. 

6. Podmínkou předání Výhry je udělení souhlasu s těmito podmínkami a se zpracováním 

osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zpracování a průběh Soutěže a doručení Výhry.  

7. Výherce může Výhru odmítnout. 

8. Na Výhru není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani není možné 

poskytnout ekvivalent Výhry v penězích.  

9. Společnost Tesco si vyhrazuje právo nahradit Výhru jinou výhrou srovnatelného typu a hodnoty 

a změnit podmínky předání Výhry. 

10. Společnost Tesco 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. 

 

IV. Vyloučení Soutěžícího 



 2   

1. Společnost Tesco si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyloučit z účasti na Soutěži 

Soutěžícího (nebo Výherce a neudělit Výhru), který nesplňuje nebo poruší tyto Podmínky. 
2. Společnost Tesco zároveň vyloučí Soutěžícího, který: 

a. svým jednáním v Soutěži porušuje právní předpisy (zejména využívá nepovolené technické 
prostředky nebo jiné podvodné jednání); 
b. zúčastní se Soutěže jménem třetí osoby; 
c. zúčastní se Soutěže prostřednictvím profesionálních výherních služeb nebo obdobných 
služeb; 
d. pokouší se uspět v Soutěži jiným podvodným jednáním v rozporu s Podmínkami. 

3. Rozhodnutí společnosti Tesco o vyloučení, resp. nezařazení Soutěžícího je konečné. Pokud 

společnost Tesco rozhodne o vyloučení Soutěžícího z výše uvedených důvodů poté, co mu 

byla předána Výhra, je vyloučen Soutěžící povinen Výhru vrátit společnosti Tesco nebo uhradit 

společnosti Tesco finanční částku rovnající se hodnotě Výhry. 

 

V. Osobní údaje 
1. Soutěžící bere na vědomí, že společnost Tesco, jako správce, v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o 

zpracování osobních údajů") a současně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen "Nařízení") bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a email 

po celou dobu trvání Soutěže, a to za účelem: 
a. provozování Soutěže (např. realizace soutěže, předání a převzetí Výhry), 
b. komunikace se Soutěžícím / Výhercem, 
c. dodržování právních povinností a souladu s těmito Podmínkami. 

2. Společnost Tesco jako správce tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze pro výše 

uvedené účely. Bez zpracování výše uvedených osobních údajů není účast v soutěži možná. 

Osobní údaje nebudou zveřejňovány. 
3. Společnost Tesco tímto informuje Soutěžícího o jeho právu na informace o zpracování jeho 

osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, 
způsobu a době zpracovávání a případných příjemcích osobních údajů), právu požadovat od 
Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména 
nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), o právu klienta požadovat od 
společnosti Tesco vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud soutěžící zjistí 
nebo se domnívá, že společnost Tesco vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v 
rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu s platnými právními 
předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a 
právu požadovat, aby společnost Tesco odstranila takto vzniklý stav a zabezpečil nápravu 
(zejména se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních 
údajů). Ustanovením předcházející věty není dotčeno právo klienta podat stížnost u 
dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7. Dále Organizátor klienta informuje o tom, že má právo na přenositelnost svých 
osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo 
namítat proti zpracování. 

4. Osobní údaje, které Soutěžící poskytne společnosti Tesco, musí být platné a pravdivé a v 
případě jejich změny je Soutěžící povinný o jejich změně bezodkladně informovat společnost 
Tesco. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání 
námitek budou tyto osobní údaje zlikvidované. 

5. Osobní údaje budou vymazány nejpozději do 6 měsíců od skončení Soutěže. 

6. V případě dotazů, jak společnost Tesco shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje, nás 

prosím kontaktujte e-mailem zaslaným na následující e-mailovou adresu: CE.DPO@tesco-

europe.com. 

 

VI. Závěrečná ustanovení  
1. Reklamace nebo jiné podněty anebo stížnosti týkající se Soutěže může zákazník uplatnit ve 

smyslu Reklamačního řádu pro věrností program programu Clubcard, který je součástí 

Všeobecných obchodných podmínek věrnostního programu Tesco Clubcard dostupného na 

www.itesco.cz. 
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2. Tyto Podmínky jsou dále zveřejněné na stránce www.itesco.cz po celou dobu trvání Soutěže.  

3. Otázky neupravené těmito pravidly se řídí platným právním řádem České republiky, zejména 

pak Občanským zákoníkem.  

4. Tesco si vyhrazuje právo částečně anebo úplně změnit nebo ukončit tuto Soutěž, případně tyto 

Podmínky, kdykoliv v průběhu jejího trvání, a to tak, že změny nebo ukončení zveřejnění na 

stránkách www.itesco.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění. 

Společnost Tesco si dále vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit Soutěž bez předchozího 

upozornění v případě, že nebude možné z technických důvod dále v Soutěži pokračovat a to 

stejným způsobem uvedeným výše. 

5. Podrobnosti o Soutěži najdete na webové stránce www.itesco.cz anebo v Centrech služeb 

zákazníkům 
 

TESCO STORES ČR, a.s.        

28.07.2020 
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