
Soutěž “TEFAL DÁRKY” 

(dále jen “Soutěž”) 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Pořadatelem soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, 

Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1377 (dále jen 

“Pořadatel”).  

Organizátorem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku 

soutěže, je: 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”).  

Tento dokument obsahuje úplná a závazná pravidla soutěže „TEFAL dárky“ 

(dále jen „Pravidla“). 

II. ČAS A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěže se můžete zúčastnit na facebookové stránce společnosti Tesco Česko 

https://www.facebook.com/itesco.cz/ @itesco.cz v termínu od 22. ledna 2019 

9:00 hodin do 29. ledna 2019 23:59 hodin (dále jen “Čas konání Soutěže”). 

III. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

https://www.facebook.com/itesco.cz/
https://www.facebook.com/itesco.cz/


Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba s doručovací adresou na území 

České republiky, která splní soutěžní zadání dle níže uvedených pokynů a 

vyjádří souhlas s těmito pravidly a zpracováním osobních údajů (dále jen 

“Soutěžící”). 

 

1. Osoba, která se chce soutěže zúčastnit, musí v termínu konání soutěže buď 

napsat do komentáře pod soutěžní příspěvek vlastní příběh o připáleném jídle 

případně nádobí, nebo do komentáře nahrát vlastní fotografii připáleného 

jídla nebo nádobí. 

2. Osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou během termínu konání 

soutěže. 

3. Ze soutěže jsou automaticky vyřazeni zaměstnanci Organizátora i 

Pořadatele soutěže včetně jejich rodinných příslušníků. 

IV. VÝHRY 

Organizátor soutěže vybere do 5 pracovních dnů od skončení času konání 

soutěže ze všech odpovědí 6 výherců, kteří splnili všechny podmínky účasti v 

soutěži (dále jen “Výherce”). 

Výherci budou kontaktováni zasláním soukromé zprávy na jejich facebookový 

profil nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže.  

Výhercům soutěže poskytne organizátor následující výhry:  

1. výherce: elektrický grill, wok pánev, forma na muffiny, malá pánev 

2. výherce: elektrický grill, wok pánev, forma na muffiny, malá pánev 

3. výherce: elektrický grill, ruční mixér, wok pánev 

4. výherce: ruční mixér, velká pánev, dortová forma 

5. výherce: velká pánev, dortová forma, forma na muffiny 

6. výherce: velká pánev, dortová forma, forma na piškotový dort 

 

Výhra bude výherci zaslána do 3 týdnů Českou poštou na adresu, kterou 

oznámí organizátorovi spolu s doručovací adresou.  



Organizátor s cílem předání výhry kontaktuje výherce prostřednictvím 

komentáře pod jeho soutěžním příspěvkem, a to nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne ukončení soutěže. Výherce bude organizátorem požádán o 

poskytnutí emailu a adresních údajů za účelem předání výhry. V případě, že 

výherce neoznámí organizátorovi své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů ode 

dne zaslání soukromé facebookové zprávy organizátorem, výherce ztrácí nárok 

na výhru a výhra propadá pořadateli. Pořadatel ani organizátor neodpovídají 

za nedoručení oznámení o výhře v případě změny nebo nesprávného uvedení 

emailové adresy soutěžícího, pokud je tento soutěžící včas neoznámí 

organizátorovi. 

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je 

podmínkou účasti v soutěži. V případě odvolání souhlasu v průběhu soutěže 

bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Napsáním soutěžního komentáře soutěžící 

pořadateli, společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 

1527/68b, PSČ 100 00, IČO: 453 08 314, jakožto správci osobních údajů, v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen 

“zákon o ochraně osobních údajů”) souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů a v případě výhry též adresy oznámené organizátorovi, a to po dobu 

trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení pro účely provozování soutěže (např. 

realizace soutěže, vyhlášení výherců, předání a převzetí výhry). Soutěžící bere 

na vědomí a souhlasí, že v souvislosti s vyhlášením výherců mohou být osobní 

údaje v rozsahu jméno a příjmení zveřejněny na: 

 

● facebookové stránce společnosti Tesco Česko 

 

Zároveň soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů uvedených v on-line registračním formuláři (e-mailová adresa), a to na 

dobu existence webové stránky www.itesco.cz, do jeho odvolání, pro účely 

nabízení výrobků a služeb a provádění marketingových průzkumů, zejména 

pak pro účely zasílání obchodních sdělení pořadatelem, prostřednictvím 

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.itesco.cz%2F&h=ATPPbHpfHH3HWv1BTAwc9NYbl8moC89EJqA87d7q9TKMS5oE2hoUURKkMuMqiEx1WrHX6AVgY2botcA-GR5uh3g1-iosGUbBCzH8__7URe_SB7YVMyHaW0vr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.itesco.cz%2F&h=ATPPbHpfHH3HWv1BTAwc9NYbl8moC89EJqA87d7q9TKMS5oE2hoUURKkMuMqiEx1WrHX6AVgY2botcA-GR5uh3g1-iosGUbBCzH8__7URe_SB7YVMyHaW0vr


 

Pořadatel tímto prohlašuje, že osobní údaje soutěžících použije pouze pro výše 

uvedené účely. Soutěžící bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány 

prostřednictvím pověřeného zpracovatele osobních údajů, kterým je 

organizátor soutěže, společnost dotcom.cz s.r.o., se sídlem Soukenická 

1194/13, Nové Město, 110 00 Praha. 

Poučení: 

● Každý soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům. 

● Pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních 

údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat 

vysvětlení nebo může požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav a 

osobní údaje byly blokovány, provedena jejich oprava, doplnění nebo 

likvidace. 

● Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

● Osobní údaje, které poskytnete pořadateli, musí být pravdivé a v případě 

jejich změny jste povinen o jejich změně pořadatele neprodleně 

informovat. 

● Společnost Tesco Stores, a.s. je oprávněna kontrolovat validitu 

emailových adres pozvaných třetích stran soutěžícím. 

● Soutěžící dále uděluje pořadateli souhlas se zasíláním obchodních 

sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., který je možné kdykoliv 

odvolat způsobem uvedeným v příslušném obchodním sdělení 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Účastí v soutěži “TEFAL dárky” uděluje soutěžící organizátorovi dle článku IV. 

těchto pravidel svůj souhlas se zněním těchto pravidel a zavazuje se je 

dodržovat.Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje 

právo kdykoliv změnit tato pravidla a podmínky soutěže a zároveň je oprávněn 



soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností od okamžiku zveřejnění v 

soutěžní aplikaci. 

Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí o udělení výher a vyloučení 

jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to 

zejména z důvodu nedodržení těchto pravidel soutěže nebo i při pouhém 

podezření z jejich nedodržení, dále z důvodu porušení právního řádu České 

republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle 

posouzení pořadatele způsobilé ohrozit oprávněné zájmy pořadatele, 

organizátora či ostatních soutěžících, porušování pravidel fair play, nebo 

jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. účast z více 

e-mailových adres, manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující 

nekalým způsobem výsledky soutěže. 

Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn činit kdykoliv v 

průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. V případě, že výhra 

nebude udělena již vybranému výherci, vyhrazuje si pořadatel právo výhru 

neudělit a výhra propadá Pořadateli. Na poskytnutí výhry nevzniká výherci 

právní nárok a místo ní nelze v žádném případě od pořadatele či organizátora 

soutěže požadovat jakékoliv jiné plnění. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo 

požadovat jinou výhru, než je určena pořadatelem. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného 

typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Další podmínky 

soutěže a právní vztahy vzniklé na základě této soutěže se řídí právním řádem 

České republiky. 

Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat organizátorovi písemně na 

adresu sídla uvedenou v těchto pravidlech soutěže, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů od skončení soutěže. Na námitky podané později se nebude 

přihlížet. Rozhodnutí o námitce je konečné. 

V Praze dne 18. 1. 2019 

 
 
 


