Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže na podporu kvalitních potravin „Léto na grilu“
Tato pravidla soutěže upravují spotřebitelskou soutěž s produkty označenými logy Klasa, Regionální
potravina, Bio Produkt ekologického zemědělství - tzv. „biozebra“ a Ekologická produkce - tzv. „bio list“
(dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.
1. Pořadatel, organizátor
§
§

Pořadatelem soutěže je Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha
1, IČ: 48133981 DIČ CZ48133981 (dále "pořadatel").
Organizátorem soutěže je obchodní společnost 1 YEAR & MORE PRODUCTION, s.r.o. se sídlem
Sabinova 707/7, 130 00, Praha 3, IČ 25602012, spisová značka C 53917 vedená u Městského
soudu v Praze (dále "organizátor").

2. Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá od 12. 7. 2021 do 12.9. 2021 včetně na území České republiky. Celkem tedy
soutěž probíhá po 9 herních týdnů, počítaných vždy od pondělí do neděle.
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území
České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "účastník" nebo "soutěžící"
nebo "zákazník"). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se
je dodržovat.
4. Princip a podmínky soutěže
§

§
•

§

§

Každý zákazník, který v době konání soutěže nakoupí jednorázově alespoň 3 potravinářské
produkty s logem Klasa, Regionální potravina, Bio Produkt ekologického zemědělství - tzv.
„biozebra“ a Ekologická produkce - tzv. „bio list“ v libovolné hodnotě, od libovolného výrobce
a v libovolné kombinaci, a přihlásí se v době trvání soutěže na dále uvedeném webu
organizátora, se za splnění dále uvedených podmínek zařadí do soutěže o výhry.
Za soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, s níž se může
zapojit do soutěže (dále také jako "soutěžní účtenka").
Účastník se zapojí / zaregistruje do soutěže tím, že po uskutečnění nákupu vyplní ve
formuláři na webové stránce soutěže https://www.akademiekvality.cz/soutez/letonagrilu
(dále také jako "soutěžní web") svůj kontaktní e-mail a dále uvede požadované údaje z platné
účtenky: celkovou cenu za nákup, datum nákupu, čas nákupu. Dále do k tomu určených polí
uvede 3x přesný název produktu, výrobce a značku kvality uvedenou na obalu. Nevyplněné
nebo neúplné formuláře nebudou zařazené do soutěže.
Řádným vyplněním a odesláním formuláře na soutěžním webu vstupuje soutěžící do soutěže,
vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Každý účastník je povinen uvést
při komunikaci pravdivé a validní (platné) údaje, v opačném případě bude účastník ze soutěže
vyloučen.
Soutěžní účtenka musí být vystavena strojově, resp. vytištěna pokladnou (nelze uznat ručně
vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a čase
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§
§
§

§

uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích
prodávajícího a v čísle účtenky. Soutěžní účtenka nesmí být poškozena.
Každá jedna soutěžní účtenka opravňuje soutěžícího vždy jen k jedné registraci do soutěže, a
to i v případě, že jsou na ní uvedeny více než tři soutěžní výrobky.
V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně
prokázat splnění uvedených podmínek na soutěžícím.
Soutěže je možné zúčastnit se opakovaně, vždy na základě nově provedeného soutěžního
nákupu. Vyhrát je ale možné jen jednu hlavní a jednu menší hlavní výhru. Současně však platí,
že v případě, kdy dva a více soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do
ženského rodu přechýlený tvar příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi ve
výherním e-mailu (viz níže) stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny.
Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více
členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá jen tomu, komu vznikl nárok na výhru
v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).
Soutěžící je povinen si uschovat všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojil.
Zaslání kopií účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost pořadatele, je jednou ze
základních podmínek účasti a nedílnou podmínkou pro získání výhry (viz níže). Pokud soutěžící
nepředloží na vyzvání pořadatele všechny požadované soutěžní účtenky, se kterými se
zúčastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném s
počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží jiné soutěžní účtenky než ty, které obsahují data,
která byla do soutěže odeslaná) ve formě kopie, popř. jejich originálu, bude ze soutěže vyřazen
a nestává se výhercem v soutěži. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve
prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití, vč. její
udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.

5. Výhry
§

§

§
§
§
§

§

Losování registrací došlých v konkrétním herním týdnu proběhne následně v období přibližně
5 pracovních dnů od konce daného herního týdne, přičemž výsledky losování týdenních výher
budou zveřejněny na webu www.akademiekvality.cz. Konkrétní termín může být upraven dle
vývoje aktuální situace.
Každý herní týden týden bude losováno:
a. 1 výhra hlavní (celkem tedy 9 hlavních výher)
b. 10 výher menších (celkem tedy 90 menších výher)
c. 100 výher základních (celkem tedy 900 základních výher)
Hlavní výhra: zahradní plynový gril Fieldmann FZG3003 (celkem 9ks)
Menší výhra: MEVA Piknik párty gril GP18002 (celkem 90ks)
Základní výhry: set grilovacího náčiní (celkem 900ks)
Vyobrazení výher v reklamní kampani je pouze ilustrativní a může se od skutečnosti lišit.
Konkrétní specifikaci výher určuje pořadatel svým jednostranným rozhodnutím dle
dostupnosti a podmínek na trhu.
Po úspěšné registraci nákupu si soutěžící může z webu stáhnout bonusovou odměnu - jeden
z 5 relaxačních zvuků ve formátu mp3.
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6. Doručení výher
§

§

§
§

§
§

§
§
§

Výherci budou o výhře informováni na e-mailové adrese, kterou vyplnili do registračního
formuláře, a to do 3 pracovních dnů od provedení losování. Výherci, resp. celková výše nákupu,
datum
a
čas
ze
soutěžní
účtenky
budou
taktéž
zveřejněni
na
https://www.akademiekvality.cz/soutez/letonagrilu.
V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící e-mailem vyzván ke sdělení
korespondenční adresy a telefonního čísla a k doložení scanu/fotografie soutěžní účtenky.
Výherce má povinnost odpovědět na výherní zprávu do 7 kalendářních dnů od odeslání výherní
zprávy.
Po prověření úplnosti odpovědi budou odeslány výhry výhercům soutěže.
V případě nedoručení, všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v odpovědi na výherní e mail
v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným
v rámci soutěžní registrace) se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve
prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití vč.
dolosování náhradníka.
Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoliv odpovědnost za nedoručení odpovědí na výherní
email, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během elektronického přenosu.
Základní výhry pro účastníky budou zasílány poštou jako obyčejná zásilka. Nedoručení
obyčejné zásilky není dle poštovních pravidel možné reklamovat a pořadatel ani organizátor
soutěže proto neodpovídají za její případné nedoručení. Nepřevzaté (vrácené) základní výhry
propadají ve prospěch pořadatele soutěže.
Hlavní výhry budou soutěžícím doručeny v předem dohodnutém termínu.
Menší výhry budou výherci zaslány kurýrní službou/poštovní přepravou.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za vady základních výher; za kvalitu ostatních výher
odpovídají jejich dodavatelé.

7. Souhlas s užitím osobnostních prvků, Informace o zpracování osobních údajů
§

§

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat. Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě získání hlavní či menší výhry bude
pořadatel či organizátor oprávněn zveřejnit jeho jméno, příjmení a obec bydliště a dále
bezplatně pořídit fotografie nebo videozáznamy výherců, následně je uveřejňovat v médiích,
na sociálních sítích, případně v dalších propagačních materiálech pořadatele nebo
organizátora po dobu dvou roků od skončení této soutěže. O potvrzení tohoto souhlasu
písemnou formou bude výherce požádán při předání výhry. V souladu s ustanovením § 85
zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů zároveň soutěžící uděluje pořadateli a
organizátorovi souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni využívat fotografie či
videozáznamy s jeho podobiznou po dobu dvou let od ukončení soutěže, a to pro reklamní,
propagační a marketingové účely pořadatele.
V této soutěži jsou zpracovávány osobní údaje soutěžících, a to výlučně v přísném souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů (GDPR). Podrobné Informace o zpracování osobních údajů:
Totožnost a kontaktní
údaje správce

Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33,
Praha 1, IČ: 48133981 DIČ CZ48133981, Kontaktní e-mail:
gdpr@szif.cz,
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Filip Sova, LL.M. Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
Email: poverenec@szif.cz Datová schránka: jn2aiqd
Rozsah
Výherci základních, hlavních a menších hlavních výher: Jméno,
zpracovávaných údajů příjmení, adresa, telefonní číslo, E-mail, případně další údaje
požadované při registraci nebo ve výherním mailu. Ostatní
účastníci: e-mail
Účely zpracování
Organizace této spotřebitelské akce
Zasílání upozornění na další organizované soutěže
Právní základ pro Plnění závazku pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného
zpracování
Nařízení, v celém rozsahu zpracovávaných údajů; zákon č.
480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, § 7.,
odst. 3 (zaslání upozornění na další ročníky této soutěže –
telefonní číslo)
Doba, po kterou budou Údaje výherců: po dobu danou obecně závaznými předpisy,
osobní údaje uloženy
zejm. o účetnictví a archivaci. Telefonní číslo: do doby zahájení
dalších dvou ročníků soutěže. Obrazové a zvukové záznamy
budou uchovány po dobu dvou let od skončení soutěže.
Poučení subjektu údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů 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 z důvodů stanovených Nařízením a právo na
přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to
sdělením správci, které lze uskutečnit písemně dopisem, datovou
schránkou nebo 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.

8. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora
§
§

§

§
§

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby ve služebním nebo pracovním poměru k pořadateli, či k
agenturám pověřeným zajištěním této soutěže.
Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého
z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně
jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních
pravidel.
Pořadatel a organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo
upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů
a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových
stránkách www.akademiekvality.cz.
Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné výhry. Účast v soutěži ani výhry
není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.
Výhry mohou podléhat zdanění, které bude provedeno dle platných předpisů.
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§
§

Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na
webových stránkách www.akademiekvality.cz.
Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s
využitím výher, či v souvislosti s účastí v soutěži. Pro případ reklamace hlavních a menších
výher může pořadatel soutěže poskytnout výherci příslušné informace a součinnost na emailu: soutez@akademiekvality.cz
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