PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Rozbal to a sbal se“

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČ: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
AITOM Digital s.r.o. se sídlem v Praze 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 185319 (dále jen
„Technický správce“).
PARTNER SOUTĚŽE
STUDENT AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 253 17 075, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložka 258412 (dále jen „Partner“)
NÁZEV SOUTĚŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbal to a sbal se“
MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 5. 11. 2018 00:00:00
hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“).
V Době konání této soutěže probíhá paralelní soutěž na území Slovenské republiky, pořádaná společností
Nestlé Slovensko s.r.o., se sídlem v Prievidzi, Košovská cesta 11, 971 27, Slovenská republika, IČO: 315 68 211.
Pravidla upravující soutěž probíhající na území Slovenské republiky jsou k dispozici na www.cokorebel.sk.
Výhry a vyhodnocení soutěže je společné pro Českou a Slovenskou republiku. Tato pravidla upravují pouze
soutěž probíhající na území České republiky, resp. vztahují se pouze na spotřebitele (Zájemce/Soutěžící)
vymezené v těchto pravidlech.
Soutěž je pro účely vyhodnocení soutěže o Denní výhry rozdělena do 42 jednotlivých samostatně
vyhodnocovaných soutěžních dnů, s tím že soutěžním dnem se pro účely této soutěže rozumí každý kalendářní
den v Době konání soutěže od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (dále jen „Soutěžní den“).
Soutěže o Hlavní výhru je vyhodnocována za celou Dobu konání soutěže, tedy dobu od 5. 11. 2018 00:00:00 hod.
do 16. 12. 2018 23:59:59 hod.

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší
18 let (dále jen „Zájemce“).
Soutěžícím se stává Zájemce, který splní veškeré podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito pravidly a do
soutěže v Době jejího konání platně zaregistruje alespoň jeden soutěžní kód (dále jen „Soutěžící“).
2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY
Za soutěžní výrobky se pro účely této soutěže považují výrobky Pořadatele:
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mléčná, 180 g (ukázka Soutěžního obalu viz níže)
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Hořká, 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Bílá, 180 g
- ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ DuoMix, 180 g
-

ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edice – Slaný karamel, 170 g (ukázka Soutěžního obalu viz níže)
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edice – Hořká Višeň Vanilka, 170 g
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edice – Mléčná Meruňka, Malina, 170 g
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Zlatá edice – Bílá Švestka Mák, 170 g

-

ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mléčná Karotka, dýňová semínka a želé s chutí limetky, 170 g (ukázka
Soutěžního obalu viz níže)
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Mléčná Zázvor a želé s chutí grapefruitu, 170 g
ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ Hořká Marcipán, pomeranč a želé s chutí tymiánu, 170 g

-

zabalené v soutěžním obalu odkazujícím na tuto soutěž, a obsahující na vnitřní straně unikátní devítimístný
alfanumerický kód (dále jen „Soutěžní kód“), (dále jen „Soutěžní výrobek").

3. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU A REGISTRACE DO SOUTĚŽE
3.1. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU
Zájemce zakoupí v libovolném maloobchodu, velkoobchodu či e-shopu v Místě konání soutěže alespoň jeden
Soutěžní výrobek. Nákup Soutěžního výrobku je možné provést i před začátkem Doby konání soutěže, nejpozději
však do konce Doby trvání soutěže. Soutěžní výrobek musí splňovat podmínky popsané ve čl. 2. těchto pravidel.

Soutěžící je povinen uschovat si veškeré obaly od Soutěžních výrobků obsahující Soutěžní kód, se kterými se
zúčastnil soutěže, a to až do okamžiku vypořádání výher v soutěži. Pokud bude Soutěžící vyzván k doložení
obalu Soutěžního výrobku obsahujícího Soutěžní kód, který byl v soutěži vylosován (popř. všech obalů
Soutěžních výrobků, se kterými se zúčastnil soutěže) a nedoloží jej, nestane se výhercem a jeho dotčené
soutěžní registrace budou ze soutěže vyřazeny.
Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za případy, kdy v obalu zakoupeného Soutěžního výrobku není uveden
Soutěžní kód. Zájemci/Soutěžícímu v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu.
3.2. REGISTRACE NA SOUTĚŽNÍM WEBU
Po provedení nákupu Soutěžního výrobku Zájemce navštíví v Době konání soutěže internetové stránky
www.cokorebel.cz (dále jen „Soutěžní web“), kde provede registraci do soutěže.
Zájemce se do soutěže zaregistruje (resp. zaregistruje konkrétní Soutěžní kód) prostřednictvím registračního
formuláře umístěného na Soutěžním webu, do kterého zadá: platnou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a
Soutěžní kód (popř. několik Soutěžních kódů, viz dále). Následně, pro úspěšné dokončení registrace Zájemce: 1)
potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže, vyjadřuje s nimi dobrovolně svůj výslovný souhlas a zavazuje se je
dodržovat a že je osobou starší 18 let; 2) dobrovolně vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka svůj výslovný
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže,
kontrolu soutěže a předání výher podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 1 pravidel (Zájemce bere na
vědomí, že v případě, že tento souhlas neudělí, nebude moci být zařazen do soutěže); a prostřednictvím tlačítka
„Odeslat kód/kódy“ odešle takto řádně vyplněný registrační formulář Technickému správci soutěže. Zájemce
bude rovněž moci (v rámci kompletace registračního formuláře), v případě svého zájmu, udělit zaškrtnutím
příslušného zaškrtávacího políčka svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové
účely podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 2 těchto pravidel.
Okamžikem doručení řádně vyplněného registračního formuláře Technickému správci soutěže (obsahujícího
validní, v soutěží dříve nepoužitý Soutěžní kód, popř. kódy) jsou Zájemcem do tohoto formuláře zadané Soutěžní
kódy registrovány do soutěže a Zájemce stává Soutěžícím (dále jen „Soutěžní registrace“). O úspěšné Soutěžní
registraci je Soutěžící informován zprávou zobrazenou na obrazovce zařízení, ze kterého Soutěžní registraci
provedl s tím, že je mu tato potvrzovací zpráva odeslána rovněž na e-mail, který uvedl do registračního
formuláře.
Každý Soutěžní kód obsahuje unikátní kombinaci znaků, kterou je možné pro účast v soutěži (registraci) použít
pouze jednou. Opakovaný pokus o nahrání téhož kódu není technicky možný – v případě, kdy je při pokusu o
registraci do soutěže uveden neexistující, nebo již registrovaný Soutěžní kód, nebude tento kód do soutěže
zařazen.
Okamžikem úspěšné Soutěžní registrace Soutěžního kódu je Soutěžící (resp. jím registrovaný Soutěžní kód)
zařazen jak do soutěže o Hlavní výhru, tak zároveň, pro účely vyhodnocení soutěže o Denní výhru, do
příslušného Soutěžního dne. Každý Soutěžní den se vyhodnocuje zcela samostatně. Soutěžní kódy registrované
do soutěže v konkrétní Soutěžní den se do následujících nepřesouvají. V případě zisku Denní výhry, ztrácí
Soutěžící možnost být s příslušným (pro Denní výhru vylosovaným) Soutěžním kódem zařazen do slosování o
Hlavní výhru.
Každý jednotlivý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou.
Opakovaná účast v soutěži je podmíněna vždy registrací nového Soutěžního kódu.

4. VÝHRY A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
4.1. VÝHRY V SOUTĚŽI
Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
Denní výhry:
a) KREDIT na Kreditovou jízdenku REGIOJET v hodnotě 400 Kč včetně DPH
(dále jako „Kredit“)
- Celkem je do soutěže vloženo: 3 780 ks této výhry (dohromady v rámci paralelních soutěží v České i
Slovenské republice).
- Denně se rozděluje: 90 ks této výhry (dohromady v rámci paralelních soutěží v České i Slovenské
republice).
- Výše Kreditu: 400 Kč včetně DPH.
- Podmínkou čerpání této výhry je, že výherce musí mít zřízenou Kreditovou jízdenku RegioJet (tzn.,
pokud ji již nemá zřízenou, je třeba si ji pro čerpání této výhry zřídit).
- Výherci této výhry je následující den po vyhodnocení příslušného Soutěžního dne prostřednictvím emailu na jeho e-mailovou adresu zasláno oznámení o výhře. Soutěžící v případě, že se stane
výhercem této výhry, udělením svého souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely této
soutěže souhlasí s tím, že jeho údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, budou pro účely čerpání této
výhry poskytnuty Partnerovi soutěže (Partner soutěže bude tyto údaje zpracovávat jako další
správce), který výherce kontaktuje (a to do 3 pracovních dnů od vyhodnocení příslušného Soutěžního
dne) a zašle mu, společně s informacemi k čerpání výhry, unikátní kód, jehož prostřednictvím bude
moci výherce výhru čerpat.
- Výhru není možné směnit za peníze. Na výhru se nevrací, ani ji nelze užít na proplacení jiných služeb.
- Kredit lze nabít na Kreditovou jízdenku RegioJet výhradně v období od 5. 11. 2018 do 28. 2. 2019.
Podmínky čerpání Kreditu se řídí podmínkami společnosti STUDENT AGENCY k.s. (RegioJet), viz:
https://www.regiojet.cz/dokumenty/index.html.
- Každý jednotlivý Soutěžící může tuto výhru v soutěži získat opakovaně, max. však 5× za celou Dobu
konání soutěže (viz níže).
b)

Dárkový poukaz na LETENKU od společnosti RegioJet v hodnotě 5 000 Kč včetně DPH
(dále jako „Dárkový poukaz“)
- Celkem je do soutěže vloženo: 84 ks Dárkových poukazů (dohromady v rámci paralelních soutěží
v České i Slovenské republice)
- Denně se rozdělují 2 ks Dárkových poukazů (dohromady v rámci paralelních soutěží v České i
Slovenské republice)
- Pro tuto výhru vylosovanému Soutěžícímu je následující den po vyhodnocení příslušného Soutěžního
dne prostřednictvím e-mailu na jeho e-mailovou adresu zasláno oznámení o vylosování a výzva
k doručení scanu/fotografie obalu Soutěžního výrobku s čitelným Soutěžním kódem (který byl
v daném Soutěžním dni vylosován) a kontaktních údajů Soutěžícího (jméno, příjmení, ulice, číslo
popisné, město, PSČ, číslo mobilního telefonu) na e-mailovou adresu: soutez@cokorebel.cz do 3 dnů
ode dne odeslání výzvy. V případě, že požadovaný scan/fotografie společně s kompletními údaji
nebude doručen na stanovenou e-mailovou adresu ve shora uvedené lhůtě nebo zaslané údaje
nebudou odpovídat údajům uvedeným v příslušné Soutěžní registraci, vylosovaný Soutěžící se
nestává výhercem a o předmětnou výhru bude znovu losováno v závěrečném losování po skončení
Doby konání soutěže (viz dále). Pořadatel i Organizátor je oprávněn si, zejm. v případě pochybností o
pravosti obalu Soutěžního výrobku, vyžádat originál jak příslušného obalu Soutěžního výrobku, tak i
všech Soutěžních výrobků, se kterými se Soutěžící zúčastnil soutěže (viz čl. 6. těchto pravidel).

-

-

-

Nárok na výhru vzniká vylosovanému Soutěžícímu až v případě úspěšné kontroly obalu Soutěžního
výrobku s kladným výsledkem. Výhra bude výherci zaslána na poštovní adresu (na náklady
Organizátora), kterou uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to prostřednictvím poskytovatele
doručovacích služeb nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže. V případě, kdy si Pořadatel nebo
Organizátor vyžádá originál/y obalu Soutěžního výrobku, se doba pro zaslání výher (vznikne-li na ně
nárok) přiměřeně posouvá, uplyne však nejpozději 2 měsíce od skončení soutěže.
Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze při nákupu letenek od společnosti STUDENT AGENCY k.s., a
to v pracovní dny od 9.00 do 18.00 prostřednictvím:
o webových stránek: https://www.studentagency.cz/letenky/
o poboček: https://www.studentagency.cz/kontakty/ (Vyberte produkt: Letenky),
o telefonu: 800 100 300,
o e-mailu: letenky@studentagency.cz.
Výherce bude po dokončení rezervace požádán o zaslání skenu či fotografie Dárkového poukazu na email: letenky@studentagency.cz.
Platnost Dárkového poukazu je do 28. 2. 2019. Po uplynutí této doby nárok na čerpání Dárkového
poukazu bez náhrady zaniká.
Podmínky užití Dárkového poukazu a nákup letenek a jejich užití se řídí podmínkami společnosti
STUDENT AGENCY k.s., viz: https://www.studentagency.cz/letenky/dulezite-informace/obchodnipodminky/index.html.
Na uvedený poukaz lze čerpat pouze nákup letenky/letenek a není možné jej směnit za peníze
(nevyčerpaná hodnota poukazu nebude refundována) či směnit za jiné služby atp.
Letenku/y je možné zakoupit i ve vyšší hodnotě, než jakou má poukaz, avšak cenu letenky/nek nad
rámec hodnoty poukazu hradí výherce sám.

(výhra „Kredit“ a výhra „Dárkový poukaz“ výše i dále jednotlivě i společně také jako „Denní výhra“)
Každý jednotlivý Soutěžící může získat v soutěži Denní výhru max. 5× s tím, že Dárkový poukaz smí
získat pouze 1×.
V případě maximálního počtu výher Denní výhry, mohou nastat tyto dvě situace:
a) Soutěžící vyhraje 4× Kredit a 1× Dárkový poukaz
b) Soutěžící vyhraje 5× Kredit a 0× Dárková poukaz
Hlavní výhra:
a) Dárkový poukaz na ZÁJEZD DLE VLASTNÍCH PRAVIDEL v hodnotě 100 000 Kč včetně DPH
(dále a výše jen „Hlavní výhra“)
- Celkem je do soutěže vložen: 1 ks Hlavní výhry (v rámci paralelních soutěží v České i Slovenské
republice)
- Pro tuto výhru vylosovaný Soutěžící je o svém vylosování obratem informován prostřednictvím emailu odeslaného na jeho e-mailovou adresu. Součástí e-mailu je i výzva k doručení scanu/fotografie
obalu Soutěžního výrobku s čitelným Soutěžním kódem (který byl v losování o Hlavní výhru
vylosován) a kontaktních údajů Soutěžícího (jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, číslo
mobilního telefonu) na e-mailovou adresu: soutez@cokorebel.cz do 3 dnů ode dne odeslání výzvy.
V případě, že požadovaný scan/fotografie společně s kompletními údaji nebude doručen na
stanovenou e-mailovou adresu ve shora uvedené lhůtě nebo zaslané údaje nebudou odpovídat
údajům uvedeným v příslušné Soutěžní registraci, vylosovaný Soutěžící se nestává výhercem a o
předmětnou výhru bude znovu losováno v závěrečném losování po skončení Doby konání soutěže (viz
dále). Pořadatel i Organizátor je oprávněn si, zejm. v případě pochybností o pravosti obalu

-

-

Soutěžního výrobku oprávněn vyžádat originál jak příslušného obalu Soutěžního výrobku, tak i všech
Soutěžních výrobků, se kterými se Soutěžící zúčastnil soutěže (viz čl. 6. těchto pravidel).
Nárok na Hlavní výhru vzniká vylosovanému Soutěžícímu až v případě úspěšné kontroly obalu
Soutěžního výrobku s kladným výsledkem. Hlavní výhra bude výherci zaslána na kontaktní adresu,
kterou uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb
nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže (náklady na doručení hradí Organizátor). Pořadatel si
vyhrazuje právo předat po dohodě s výhercem Hlavní výhru osobně. V případě, kdy si Pořadatel nebo
Organizátor vyžádá originál/y obalu Soutěžního výrobku, se doba pro zaslání výher (vznikne-li na ně
nárok) přiměřeně posouvá, uplyne však nejpozději 2 měsíce od skončení soutěže.
Hlavní výhru je možné uplatnit výhradně při nákupu zájezdu z nabídky STUDENT AGENCY k.s.
(www.dovolena.cz).
Hlavní výhru lze uplatnit (tzn. zájezd objednat) nejpozději do 30. 6. 2019. Po uplynutí této doby nárok
na čerpání Hlavní výhry bez náhrady zaniká.
Podmínky čerpání Hlavní výhry a podmínky uskutečnění zájezdu se řídí podmínkami smlouvy o
zájezdu uzavřené se společností STUDENT AGENCY k.s. a podmínkami umístěnými na:
https://info.dovolena.cz/obchodni-podminky.
Další podmínky uplatnění Hlavní výhry např. kontaktní údaje jsou uvedeny přímo na předmětném
poukazu s tím, že zároveň s Hlavní výhrou budou výherci předány i pokyny k jeho uplatnění.
Na uvedený poukaz lze čerpat pouze shora specifikovanou Hlavní výhru a není možné jej směnit za
peníze (nevyčerpaná hodnota poukazu nebude refundována) či směnit za jiný zájezd, či služby atp.
Zájezd je možné realizovat i ve vyšší hodnotě, než jakou má poukaz, avšak náklady nad rámec
hodnoty poukazu hradí výherce sám.
Pořadatel ani Organizátor nenesou za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost.
Svou účastí v soutěži Soutěžící:
o

Zavazuje se v případě výhry Hlavní výhry poskytnout Pořadateli soutěže fotodokumentaci
realizace Hlavní výhry. Fotodokumentací se pro účely předchozí věty rozumí min. 5 fotografií
o velikosti minimálně 2MB/1 fotografie nebo video o minimální délce 1 min - které názorně
dokumentuje/í čerpání Hlavní výhry (realizaci zájezdu) (dále také jako „Fotodokumentace“
nebo „Dílo“).
Soutěžící dále (v uvedeném případě) uděluje Pořadateli a Partnerovi, bezplatnou, nevýhradní
licenci k jím pořízené a Pořadateli následně poskytnuté Fotodokumentaci, a to v níže
uvedeném rozsahu:
Pořadatel i Partner je oprávněn využívat Fotodokumentaci ke všem způsobům užití, zejména
ke zveřejnění na oficiální webové a Facebookové stránce a Instagramu STUDENTSKÁ PEČEŤ,
a i jiných webech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Pořadatele a
Partnera ve smyslu šíření a použití autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu
(zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní) na dobu trvání majetkových práv k
dílu. Pořadatel ani Partner není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit
Fotodokumentaci pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších
předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání
s Fotodokumentací (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.)
potřebný souhlas Soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen (Pořadateli i

Partnerovi) poskytnutím Fotodokumentace Pořadateli. Pořadatel i Partner je oprávněn tuto
licenci poskytnout třetí osobě (tj. poskytovat sublicenci) libovolně na základě vlastního
rozhodnutí. Soutěžící, účastí v soutěži a poskytnutím Fotodokumentace výslovně prohlašuje,
že je autorem Fotodokumentace (dílo sám vytvořil), a jako takový je oprávněn uvedené
oprávnění k užití udělit. V případě, že kdykoliv prokáže opak tohoto, odpovídá Soutěžící v
plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti Pořadateli nebo Partnerovi
a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit (resp. odčinit újmy). Uvedené
zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla
Pořadateli, Partnerovi anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti
poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je Soutěžící povinen je v plném
rozsahu uhradit.
Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s Fotodokumentací a
udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními
platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních
údajů a ochranu osobnosti jakož i dalších právních předpisů. Soutěžící svojí účastí zejména
potvrzuje, že Fotodokumentace je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití
jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se Soutěžící soutěže zavazuje, že užitím
Fotodokumentace nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob
zachycených ve Fotodokumentaci (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných
známek zachycených ve Fotodokumentaci, atd. Veškeré potřebné souhlasy související
s poskytnutím Fotodokumentace si musí Soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní
odpovědnost.
o

Uděluje výslovný souhlas k pořízení a šíření (Pořadatelem nebo jím určenou osobou) fotografií a
videa (dále též společně jako „Záznam“) zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech dalších
projevů osobní povahy v rámci oficiálního předávání Hlavní výhry. Souhlas se poskytuje ode
dne pořízení Záznamu, v neomezeném územním a časovém rozsahu, v neomezeném množství
(počtu) užití a ke všem způsobům užití a šíření. Pořadatel, je oprávněn Záznamy zachycující
osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy doplňovat, měnit, zpracovávat,
zkracovat, zužovat, přepracovávat atp., a to sám nebo prostřednictvím třetích stran, a to
jakýmkoliv způsobem a bez jakýchkoliv omezení. Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v
uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám.

Soutěžící se zavazuje uvedená oprávnění Pořadatele písemně potvrdit v předávacím protokolu k Hlavní výhře.
Hlavní výhru může získat každý Soutěžící, který se úspěšně registroval do soutěže (resp. registroval alespoň
jeden Soutěžní kód), avšak výhradně se soutěžním kódem, který nebyl v soutěži vylosován pro žádnou Denní
výhru.

4.2. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
Výherce Denní výhry
Výherci Denních výher (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným
elektronickým systémem Technického správce soutěže. Po ukončení příslušného Soutěžního dne budou
vylosováni ze všech, v příslušný Soutěžní den, platně registrovaných Soutěžních kódů:
- 2 výherci Denní výhry Dárkový poukaz,
- 90 výherců Denní výhry Kredit,
s tím, že losování pro každý Soutěžní den se odehraje vždy v den následující po dni skončení příslušného
Soutěžního dne, a to tak, že nejdříve budou vylosováni 2 výherci Denní výhry Dárkový poukaz, a následně bude
vylosováno 90 výherců Denní výhry Kredit. O losování bude, po skončení soutěže, pořízen písemný protokol.
Soutěž má tedy celkem 3 780 výherců Denní výhry Kredit a 84 výherců výhry Denní výhry Dárkový poukaz.
V případě, že do soutěže v příslušný Soutěžní den zaregistrují Soutěžící méně Soutěžních kódů, než je pro
konkrétní Soutěžní den přiděleno Denních výher nebo podmínky pro zařazení do soutěže nesplní dostatečný
počet Soutěžících, nerozdělené výhry budou zařazeny do tzv. závěrečného losování (viz dále).
Výherce Hlavní výhry
Výherce Hlavní výhry bude určen losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce
soutěže, a to tak, že následující den po ukončení soutěže bude vylosován výherce, ze všech v Době konání
soutěže platně registrovaných Soutěžních kódů, které nebyly v soutěži doposud vylosovány (v rámci losování o
Denní výhry).
Soutěž má tedy celkem 1 výherce Hlavní výhry. O průběhu losování Hlavní výhry bude pořízen písemný protokol.
Závěrečné losování
Závěrečné losování proběhne nejpozději 21. 12. 2018 s tím, že v něm budou vylosováni výherci doposud
nepřidělených Denních výher (např. z důvodu nedoložení nároku na výhru, nedostatečné účasti v konkrétní
Soutěžní den atp.), popř. výhry Hlavní. Losováno bude ze všech do soutěže v Době jejího konání platně
registrovaných Soutěžních kódů:
 které nebyly vylosovány v rámci předcházejících losování
a současně


je do soutěže neregistrovali Soutěžící, kteří již naplnili svůj limit počtu Denních výher (viz odst. 4.1.
těchto pravidel), který lze v soutěži získat. V případě, že se ani po uvedeném závěrečném losování
nepodaří v souladu s těmito pravidly přidělit veškeré výhry v soutěži příslušným výhercům, propadají
tyto ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Vylosovaným Soutěžícím bude nejpozději následující den po závěrečném losování zasláno, prostřednictvím emailu na jejich e-mailovou adresu, oznámení o vylosování. Podmínky čerpání a předání výher jsou shodné s odst.
4.1. těchto pravidel.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY
Zájemce zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžních stránkách
www.cokorebel.cz uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli, jakožto správci
osobních údajů, a to pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a
předání výher podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel. Zájemce zároveň zaškrtnutím
příslušného políčka souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatelů, kterými
jsou Organizátor, Technický správce a v případě výhry Kredit prostřednictvím dalšího správce, a to Partnera
soutěže.
Zájemce zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře uděluje svůj výslovný souhlas se
zpracováním osobních údajů pro marketingové účely podle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí těchto
pravidel.
Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. z.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a
město bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v
souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele s tím, že mohou být pořizovány
a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto
odstavce se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.
6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Vícenásobná účast v soutěži je možná vždy jen s novou registrací Soutěžního kódu a pokaždé při řádném splnění
podmínek účasti.
Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné
plnění. Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti
nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet výher v soutěži, nahradit deklarované výhry výhrami
obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher zejm. v případě, že výhry nebudou
poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci soutěže přidělit,
propadají Pořadateli.
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli,
Organizátorovi, Technickému správci, Partnerovi či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám
blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou
zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady
vyloučena.

Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení soutěžních registrací, výherních zpráv,
odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat
elektronickými prostředky.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Výhry v soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Partnera.
Pořadatel 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 www.cokorebel.cz a
www.nestle.cz. kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s
konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Soutěžící bude ze soutěže
vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření,
nebo zjistí na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či
pravidlům této soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato
dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži. Případné námitky s průběhem
soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je
konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím.
Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s
účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry.
Pořadatel i Organizátor jsou oprávněni (kdykoliv během soutěže, a i po jejím skončení) vyžádat si od Soutěžícího
veškeré obaly Soutěžních výrobků, s nimiž se zapojil do soutěže. V případě, že Soutěžní kódy nebudou odpovídat
údajům uvedeným v Soutěžních registracích, obaly budou nečitelné, poškozené, počet Soutěžních kódů nebude
odpovídat počtu Soutěžních registrací, resp. Soutěžící hodnověrně neprokáže provedení Soutěžních nákupů
Soutěžních výrobků, se kterými se Soutěžící zapojil do soutěže, Soutěžícímu nevzniká nárok na výhru, a tato
propadá Pořadateli soutěže. Ty samé účinky má i skutečnost, že Soutěžní obaly nebudou Pořadateli či
Organizátorovi doručeny ve lhůtě a na adresu jím určenou.
Úplné znění pravidel je k dispozici na www.cokorebel.cz a www.nestle.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail
soutez@cokorebel.cz, bezplatnou telefonickou linku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 16.00, nebo na Facebookovou stránku STUDENTSKÁ PEČEŤ.

V Praze dne, 2. 11. 2018

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Rozbal to a sbal se“

PŘÍLOHA č. 1
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČ: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
AITOM Digital s.r.o. se sídlem v Praze 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 185319 (dále jen
„Technický správce“).
PARTNER SOUTĚŽE
STUDENT AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 253 17 075, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložka 258412 (dále jen „Partner“)
NÁZEV SOUTĚŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbal to a sbal se“
MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 5. 11. 2018 00:00:00
hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“).

Zájemce zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžních stránkách
www.cokorebel.cz uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých
osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem
v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481, jakožto správce, a s jejich zpracováním
prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce soutěže a Organizátor soutěže) pro účely této
soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let, nebude-li tento
souhlas odvolán dříve.
Zájemce zároveň zaškrtnutím příslušného políčka souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno,
příjmení a e-mailová adresa v případě výhry Kredit prostřednictvím dalšího správce, a to Partnera soutěže.
Partner v případě výhry kontaktuje výherce za účelem uplatnění výhry. K jiným účelům nebudou uvedené osobní

údaje výherce denní výhry KREDIT Partnerovi poskytnuty. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas
se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “nařízení”), zejména, že má právo přístupu
k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. Soutěžící se
může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7,
PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že Organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže do
případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje
soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem,
kterým je Organizátor a Technický správce soutěže, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data
jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel
povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za bezplatné
poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce
nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
(blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými
oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro
ochranu osobních údajů, na který se však může soutěžící obrátit i přímo.
Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením
e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním
svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Rozbal to a sbal se“

PŘÍLOHA č. 2
SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČ: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
AITOM Digital s.r.o. se sídlem v Praze 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 185319 (dále jen
„Technický správce“).
PARTNER SOUTĚŽE
STUDENT AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 253 17 075, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložka 258412 (dále jen „Partner“)
NÁZEV SOUTĚŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbal to a sbal se“
MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 5. 11. 2018 00:00:00
hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“).

Soutěžící (resp. zákonný zástupce) zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžních
stránkách www.cokorebel.cz souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro nabízení produktů a služeb Pořadatele,
informování o marketingových akcích Pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení Pořadatele
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně na 2 roky ode dne jejich
poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící poskytuje souhlas Pořadateli soutěže se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel v rozsahu
jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je oprávněn pro Pořadatele
provádět Organizátor a Technický správce, případně další zpracovatel, jehož Pořadatel smluvně pověří takovým

zpracováním. Soutěžící bere také na vědomí, že v souvislosti s výše uvedeným zpracováním má práva uvedená
v Příloze č. 1 pravidel této soutěže. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na
adresu sídla Organizátora.

