
Úplná pravidla soutěže 
 

VYHRAJ ORIGINÁLNÍHO MLUVÍCÍHO BOBA ČI BOBKA! 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhraj originálního mluvícího 
Boba či Bobka!“ (dále jen „soutěž“ či „akce“).  
 
Provozovatel soutěže: La Lorraine a.s. U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, IČ 25544551, spisová 
značka B 14504 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“)  
 
Organizátor soutěže: Kateřina Klocová - GO2PROMOTION, V Uličce 1469, 253 01 Hostivice, IČ 
71936505 (dále jen „organizátor“)  
 

1. Termín a místo konání soutěže. Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo 
konání soutěže“) od 1. srpna 2019, 12:00:01 hodin do 26. září 2019, 18:00:00 hodin (dále jen 
„doba konání soutěže“) ve vybraných prodejnách Tesco. Soutěže se mohou zúčastnit pouze 
fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky. Soutěž je otevřena všem 
věkovým kategoriím; nezletilé osoby se mohu ovšem zúčastnit jen se souhlasem zákonného 
zástupce a v mezích tohoto souhlasu. 

 
2. Vstup do soutěže. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí na 

vybrané prodejně Tesco 4 ks soutěžního produktu, kterým je Donut „Bob a Bobek“ v krabičce, 
pečivě si uschová účtenku a zaregistruje se v době konání soutěže na stránkách soutěže 
www.soutezdonutworrybehappy.cz, kde vloží účtenku a uvede své jméno a příjmení, adresu, 
e-mail, telefon a místo prodeje donutů. 
 

3. Výhry a losování. Výhry tvoří „Originální mluvící Bob či Bobek“ (celkem 48x) a „Létající talíř 
DWBH“ (celkem 80x). Každý týden v době konání soutěže, vždy do pěti dnů od uplynutí 
každého soutěžního týdne, počítaného vždy od čtvrtka do středy (poslední týden do čtvrtka), 
vylosuje organizátor 6 výherců, kteří získají výhru Bob či Bobek a 10 výherců, kteří získají 
létající talíř DWBH. Vždy se losuje ze všech účastníků, platně registrovaných od začátku 
soutěže, kromě těch, kteří již získali výhru. 
 

4. Vyhlášení výherců. Vyhlášení výherců proběhne vždy do 5 dnů od termínu losování. 
Kompletní seznam výherců bude vyhlášen nejpozději do 15 dnů od skončení soutěže. Výherce 
bude ihned upozorněn pomocí SMS a e-mailu a následně kontaktován telefonicky. Výherce 
musí předložit ke kontrole účtenku, dokládající uskutečnění nákupu dle těchto pravidel, jinak 
může ztratit nárok na výhru. Ověřeným výhercům budou výhry následně zaslány poštou na 
jimi uvedenou adresu.  
 

5. Informace o zpracování osobních údajů. Provozovatel tímto ve smyslu Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR) informuje účastníky  o zpracování osobních údajů v souvislosti s touto 
soutěží: 

Totožnost a kontaktní 
údaje správce 
 

La Lorraine a.s. U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, IČ 
25544551, spisová značka B 14504 vedená u Městského soudu 
v Praze, Kontaktní E-mail: z.stuchlova@llbg.com 

Rozsah zpracovávaných 
údajů 

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, E-mail  

Účely zpracování Organizace této spotřebitelské akce 

http://www.soutezdonutworrybehappy.cz/


Právní základ pro 
zpracování  

Plnění povinností správcem dle čl. 6, odst. 1, písm. c) 
uvedeného Nařízení 

Doba, po kterou budou 
osobní údaje uloženy 

Po dobu nezbytně nutnou k uspořádání soutěže, u výherců 
následně po dobu danou obecně závaznými předpisy 

Poučení subjektu údajů Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této 
spotřebitelské akce. Máte právo na přístup k osobním 
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování.  Máte právo vznést u správce námitku proti 
zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo 
odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze 
uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na 
kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u 
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 
Současně se vstupem do soutěže je účastník dále požádán o dobrovolný souhlas se zasíláním 
obchodních sdělení, včetně  jejich zasílání elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 
480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a tomu odpovídajícím  
zpracováním osobních údajů. 

 
6. Další podmínky soutěže: 
 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě 

výhry v rámci komunikace soutěže.  
 Vyhlašovatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění, než 

jsou výslovně uvedená v těchto pravidlech.  
 O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání 
soutěže, soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla 
po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí stejným způsobem, jakým byla 
vyhlášena platná a úplná pravidla. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webu dwbh.cz. 

 Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v 
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží 
spojené. Vyhlašovatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že 
by takový soutěžící porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by 
vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze 
vyhlašovateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do pěti 
pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. 
Rozhodnutí vyhlašovatele o námitce je konečné.  

 Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách pořadatele www.dwbh.cz. Pravidla 
mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se 
soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná 
a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na e-mail: k.klocova@go2promotion.cz 

 Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné 
vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch provozovatele 
soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, 
která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 1 měsíce po jejím 
prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu. Provozovatel neodpovídá za případnou 
poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. 
Reklamace vad se na výhry nevztahují. Provozovatel ani organizátor nejsou odpovědni za 
funkčnost aplikací ani neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto 



oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, 
nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.  


