
PRAVIDLA SOUTĚŽE “TRENDY SÍŤOVKA Z REKLAMY”

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže Mlékárna Kunín “Trendy síťovka z reklamy”, 
která probíhá na webových stránkách http://www.mlekarna-kunin.cz (dále jen "soutěž"). 

Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Lactalis  CZ, s.r.o., Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 
4, IČO: 27132471, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. C 
98707 (dále jen “Organizátor”). Koordinátorem soutěže je společnost Hullabaloo Digital s.r.o., se 
sídlem Bělehradská 347/54, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24679704, zapsaná ve veřejném re-
jstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165550 (dále jen „Koordinátor“). Ko-
munikaci na síti Facebook zajišťuje pro Organizátora společnost Hullabaloo Digital s.r.o. 

Účast v soutěži a pravidla
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky 
a Slovenské republiky starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním 
příspěvkem. 
Soutěžní odpovědi se vkládají do formuláře na webových stránkách http://www.mlekarna-kunin.cz.
Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto 
nákupu,  uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu, ani 
účast na propagační či reklamní akci poskytovatele nebo organizátora. 
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi soutěže 
a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže.  Ze soutěže budou vyřazeny 
soutěžící a všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou 
dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli  odporovat 
cílům a účelu se kterým jsou stránky http://www.mlekarna-kunin.cz provozovány. 

Soutěž probíhá od 8. 2. 2017 do 15. 2. 2017 12:00 hodin. 
Soutěžní odpovědi se vkládají do formuláře na webových stránkách http://www.mlekarna-kunin.cz. 
Účastník odesláním odpovědi na soutěžní otázku prohlašuje, že užitím soutěžního příspěvku neb-
udou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžní odpovědi a poskytnutí své 
emailové adresy poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití 
soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho 
části bez omezení zveřejňoval  a užíval všemi způsoby. 

Výherce
Po skončení soutěže vylosuje odborná porota, určená Organizátorem soutěže spolu s Koordiná-
torem soutěže, ze všech správných soutěžních příspěvků 10 vítězů.  Výherci získají cenu vyhláše-
nou Organizátorem. 
Výherci budou kontaktováni Organizátorem soutěže prostřednictvím emailu a budou vyzváni, aby 
organizátorovi zaslal nejpozději do 7 dnů svou adresu a telefon, aby se s nimi mohl Organizátor 
dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v 
uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká. 
Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené těmito 
pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek, pravidel 
soutěže.
Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výher-
cům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná 
plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.
Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastní v soutěži (ze-
jména náklady na vlastní internetové připojení a pod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné 
požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od Organizátora ani 
Koordinátora.

Práva a povinnosti organizátora

http://www.mlekarna-kunin.cz
http://www.mlekarna-kunin.cz


Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže,  výhry a 
dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. 
Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto právně nevymahatel-
né.
Odesláním soutěžní odpovědi účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů  (e-mailová 
adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely Organizátorovi 
soutěže jako správci osobních údajů a s jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení 
obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních 
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník může 
tento souhlas kdykoli na adrese správce (organizátora) odvolat. 
Účastí v soutěži projevuje každý ́účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že 
organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek 
včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělo-
vacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, včetně profilů organizátora na so-
ciálních sítích. 

V Praze dne 8. 2. 2017 


