
 1   

PRAVIDLA 

„Vánoční soutěže“ 

(dále jen „Pravidla“) 
   

1. Organizátor soutěže 

1.1 Organizátorem spotřebitelské soutěže s názvem „Vánoční soutěž“ (dále jen „Soutěž“) 

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“ nebo „Tesco“). 

 

2. Místo a čas konaní Soutěže 

2.1 Soutěže probíhá v období od 18. listopadu 2020 do 21. prosince 2020 (dále jen „Čas 

konaní Soutěže“). Soutěž probíhá prostřednictvím webové stránky vánoční soutěž 

Tesco a emailové komunikace mezi Organizátorem a Účastníkem Soutěže (dále jen 

„Místo konaní Soutěže“).  

 

3. Rozdělení Soutěže do soutěžních kol 

Doba trvání soutěže je rozdělena na 5 soutěžních kol (dále jen „Soutěžní kolo“): 

1. kolo: od 18. 11. do 24. 11. 2020 
2. kolo: od 25. 11. do 1. 12. 2020 
3. kolo: od 2. 12. do 8. 12. 2020 

4. kolo: od 9. 12. do 15. 12. 2020 
5. kolo: od 16. 12. do 21. 12. 2020 

 

4. Podmínky účasti v Soutěži 

4.1 Soutěže se může zúčastnit každá zletilá fyzická osoba, která dosáhla 18 let nejpozději 

v první den Doby trvání Soutěže a jejíž doručovací adresa se nachází na území České 

republiky a splní všechny podmínky účasti na Soutěži uvedené v tomto Článku 4 níže 

(dále jen „Soutěžící“). Této Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Organizátora.  

4.2 Podmínky účasti v Soutěži jsou následující: 

Účastník se do Soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže: 

a) na soutěžních webových stránkách uvede své jméno, příjmení, e-mail a zároveň 

b) na soutěžních webových stránkách odpoví na zde uvedenou otázku; a dále 

c) souhlasí s podmínkami Soutěže, uvede pravdivé osobní údaje a potvrdí svůj email. 

 

Soutěžící se může účastnit Soutěže v daném soutěžním týdnu jen jednou. V dalším 

soutěžním týdnu se do Soutěže může zapojit znovu. 

(dále jen „Podmínky účasti“) 

 

5. Výhry:  

Pořadí Popis výhry 

1. Hlavní 

výhra 

1x Drone. Popis výhry: Dron DJI mini fly more combo v hodnotě 13 990 
Kč, - 

 

2. až 6. 

Vedlejší výhra 

1 x Xbox. Popis výhry: X Box one X Cyberpunk limited edition v hodnotě 

10 790 Kč, - 
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Výhrami v Soutěži jsou jednak hlavní výhra za celou Dobu trvání soutěže (dále jen „Hlavní 

výhra“), o kterou proběhne losování v 5. soutěžním kole a dílčí výhry, které budou losovány 

v každém Soutěžním kole (dále jen „Vedlejší výhra“). 

 

6. Losování výherců:  

Ze všech účastníků, kteří se řádně zapojí do soutěže úspěšným ukončením registrace a 

zodpovězením otázky pro daný soutěžní týden, vylosuje Organizátor v každém Soutěžním 

kole 1 výherce, z nichž každý obdrží 1x Xbox. 

 

Losování o Vedlejší výhru proběhne postupně, vždy po 1 výherci, v termínu losování 26. 

listopadu 2020,3. prosince 2020, 10. prosince 2020 a 17. prosince 2020. Losování o Hlavní 

a Vedlejší výhru proběhne dne 23. prosince 2020. 

 

Do losování o Hlavní výhru budou zařazeny všechny úspěšně ukončené registrace došlé 

v průběhu celého trvání Soutěže od prvního dne Doby trvání.   

 

Z osudí pro losování budou odstraněny ty registrace Soutěžících, které (a) byly doručeny 

vícekrát opakovaně se stejným obsahem, nebo (b) neobsahovaly všechny vyžadované 

údaje nebo (c) byl uveden chybný E-mail, (d) se pokouší uspět v Soutěži jiným podvodným 

konáním v rozporu s Pravidly nebo se zúčastní prostřednictvím profesionálních výherních 

služeb anebo obdobných služeb.  

 

Losování proběhne formou automatizovaného výběru z osudí Soutěžících, kteří se 

úspěšně registrují a splní všechny podmínky Soutěže. Pokud dojde k vylosování 

Soutěžícího, u nějž se následně ukáže, že nesplnil podmínky dle těchto Pravidel, dojde k 

novému (i opakovanému) losování. 

 

7. Oznámení výher  

Výherci budou informováni o výhře nejpozději do 24. prosince 2020, a to s využitím jeho 

kontaktních údajů uvedených výhercem při registraci na soutěžních webových stránkách. 

Nebude-li výherce reagovat na zprávu o výhře ani na třetí pokus, jeho výhra propadá. Výhry 

budou výhercům zaslány poštou. 

 

8. Další důležité podmínky Soutěže: 

a) Účastník nesmí spekulovat či narušovat férovost soutěže; v případě zjištění takového 

jednání je Organizátor oprávněn účastníka ze Soutěže vyřadit, a to bez povinnosti prokazování 

důvodů takového rozhodnutí. 

b) Odpověď účastníka na soutěžní otázku, musí splňovat technické požadavky uvedené na 

soutěžních webových stránkách. Účastník rovněž zaručuje, že příspěvek neporušuje žádná 

páva třetích stran.  

c) Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv 

jiná plnění ze strany Organizátor, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

d) Upřesnění specifikace výhry náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré popisy a vyobrazení 

výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu. 
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e) Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Organizátorovi. Výhry 

mohou podléhat zdanění podle obecně závazných předpisů. V takovém případě srážkovou 

daň za výherce odvádí Organizátor. 

f) Organizátor neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození Výher ani za jakoukoli škodu, 

kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím 

získané Výhry. 

g) O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. 

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu 

vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. 

h) Tato pravidla jsou platná a účinná od 18.20. 2020 a jsou k dispozici po Dobu trvání Soutěže 

na stránkách https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/  

 

9. Článek  - Osobní údaje 

9.1 Soutěžící bere na vědomí, že Organizátor v pozici správce bude zpracovávat jeho 

osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail za účelem konání Soutěže. Organizátor 

bude navíc u výherce zpracovávat za stejným účelem ještě tyto osobní údaje: 

doručovací adresa za účelem doručení výhry, telefon a to na dobu trvání celé Soutěže. 

S ohledem na výše uvedené není možná účast Soutěžícího v Soutěži bez současného 

zpracování jeho osobních údajů. 

9.2 Organizátor 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 Organizátora vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních 

údajů, pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor 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 Organizátor 

odstranil 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. 

9.3 Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě 

jejich změny je Soutěžící povinný o jejich změně bezodkladně informovat Organizátora. 

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání 

námitek budou tyto osobní údaje zlikvidované. 

9.4 Vyplněním registračního formuláře ve smyslu bodu 4.2 a) Podmínek bere Soutěžící na 

vědomí, že Organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje.  

9.5 Organizátor jako správce osobních údajů tímto prohlašuje, že osobní údaje použije jen 

pro účely uvedené výše.  

9.6 Poskytnuté osobní údaje budou v interních systémech Organizátora vymazané 

nejpozději do 6. měsíců po ukončení Soutěže, 

  

https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/
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10. Článek - Závěrečné ustanovení 

  

10.1 Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Organizátorovi souhlas se zněním těchto 

Pravidel. 

10.2 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv předčasné ukončit, případně přerušit 

bez předcházejícího upozornění anebo uvedení důvodu v případech, kdy podle 

posouzení Organizátore nebude možné zabezpečit z technických anebo jiných důvodů 

řádný průběh Soutěže. 

10.3 Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících 

se této Soutěže. 

10.4 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či 

Soutěži úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady včetně změn podmínek 

zaslání Výhry. Taková změna bude provedena zveřejněním na 

https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/ . Změna pravidel Soutěže nabývá účinnosti 

dnem následujícím po dni zveřejnění takové změny. 

10.5 Tato Soutěže není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, v platném znění. Pořádání ani organizace Soutěže není provozováním hazardní 

hry ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na Soutěži nevztahují. 

10.6 Organizátor nezodpovídá za jakoukoliv škodu, která Soutěžícímu vznikla v důsledku 

účasti na Soutěži anebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zařízení a sítí 

potřebných pro zdárný průběh Soutěže a účast v ní. 

10.7 Další podmínky Soutěže, které nejsou upravené těmito Pravidly, se řídí příslušnými 

právními předpisy platnými v České republice.  

10.8 Rozhodnutí Organizátora o stížnosti se považuje za konečné. Pravidla Soutěže jsou k 

dispozici tak na webové adrese https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/   a v písemné 

formě v sídle Organizátora. 

  

Tesco Stores ČR a.s. 

V Praze dne 18. 11. 2020 

 

 

 

 

https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/
https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/

