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PRAVIDLA	SOUTĚŽE	
Vyhrajte	se	100	%	rostlinnou	Florou	

(dále	„soutěž“)	
	
1. ORGANIZÁTOR	A	POŘADATEL	SOUTĚŽE	
	
Pořadatelem	soutěže	je	společnost	Upfield	ČR,	spol.	s.	r.	o.,	se	sídlem	Karla	Engliše	3201/6,	Smíchov,	
150	00	Praha	5,	IČO:	040	34	368,	zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	
Praze,	 sp.	 zn.	 C	 241567	 (dále	 „pořadatel“),	 která	 ve	 výše	 uvedený	 den	 uspořádá	 soutěž,	
specifikovanou	v	těchto	pravidlech	účasti	 a	ochrany	osobních	údajů,	na	webu	pořadatele,	 jak	 je	
uveden	níže.	
	
Organizátorem	soutěže	je	Zaraguza	CZ	s.r.o.,	se	sídlem	Mezibranská	1579/4	110	00	Praha	1,	ICdO:	
24212491,	zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	Praze,	sp.	zn.	C	189137	
(dále	„organizátor“).	Organizátor	zajišťuje	pro	pořadatele	řádný	průběh	soutěže.	
	
2. DOBA	KONÁNÍ	SOUTĚŽE	
	
Soutěž	probíhá	od	1.	10.	2020	do	31.10.	2020	dále	„doba	soutěže“).	
	
3. MÍSTO	KONÁNÍ	SOUTĚŽE	
	
Soutěž	probíhá	na	http://www.rostlinnaflora.cz	(dále	jen	„web	pořadatele“).	
	
4. PODMÍNKY	ÚČASTI	V	SOUTĚŽI	
	
Účastníkem	 soutěže	 (dále	 „soutěžící“)	 se	může	 stát	 fyzická	 osoba	 –	 spotřebitel	 starší	 15	 let	 s	
trvalým	bydlištěm	na	území	České	nebo	Slovenské	republiky,	která	splní	podmínky	mechanismu	
soutěže.		
	
Ze	soutěže	jsou	vyloučeni	zaměstnanci	pořadatele,	organizátora	a	všechny	osoby	na	pořádání	a	
organizaci	soutěže	zúčastněné,	a	osoby	jim	blízké.	
	
V	 případě,	 že	 je	 svéprávnost	 soutěžícího	 omezena,	 k	 řádnému	 vyřizování	 administrace	 a	
převzetí	výhry	je	oprávněn	pouze	za	přítomnosti	zákonného	zástupce.	
	

5. MECHANISMUS	SOUTĚŽE	
	
Soutěžící	zadá	na	webu	pořadatele	do	registračního	formuláře	své	kontaktní	údaje	a	posledních	8	
číslic	BKP	kódu	z	účtenky,	prokazující	koupi	během	doby	soutěže,	a	to	alespoň	400g	výrobku	Flora	
Original,	Flora	Gold	nebo	Flora	Linie,	přičemž	není	rozhodující,	zda	soutěžící	zakoupí	dva	a	více	
výrobků	o	gramáži	250g	anebo	jeden	výrobek	o	gramáži	500g.	Soutěžící	je	povinen	danou	účtenku	
uchovat,	 jelikož	 v	případě	 výhry	 bude	 požadován	 jeho	 sken	 pro	 ověření	 pravdivosti	 údajů	 a	 je	
podmínkou	pro	případné	získání	výhry.	
	
Losování	bude	realizováno	automatickým	losováním,	pomocí	počítačového	programu	aplikujícího	
princip	náhodnosti.	Losování	není	veřejné.		
	
Výherci	budou	vylosováni	do	7	pracovních	dní	od	skončení	doby	soutěže.		
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V	případě,	že	vítězný	soutěžící	z	jakéhokoli	důvodu	nesplní	materiální,	osobní	nebo	jiné	podmínky	
stanovené	v	těchto	pravidlech,	nebo	není	schopen	nebo	oprávněn	výhru	přijmout,	nebo	jí	odmítne,	
na	jeho	místo	nastoupí	náhradní	výherce,	další	náhodně	vylosovaný.	
	
6. VÝHRA	A	JEJÍ	PŘEDÁNÍ	
	
Vítězní	soutěžící	vyhrají	jednu	z	následujících	výher:	
	
1x	Elektrická	koloběžka	City	Boss	
10x	Kompostér	Vermi	
15x	Domácí	pekárnička	Tefal	
	
Pořadatel	a	organizátor	si	vyhrazují	právo	nahradit	výhru	jiným	plněním	obdobné	hodnoty.		
	
Nejpozdější	termín	oznámení	výhry	soutěžícímu	je	10.11.2020.	
	
V	případě	výhry	Pořadatel	kontaktuje	vítězného	soutěžícího	prostřednictvím	mailu,	který	soutěžící	
zadal	 do	 registračního	 formuláře.	 Pokud	 výherce	 neodpoví	 na	 mail	 o	 oznámení	 výhry	 do	 5	
pracovních	 dnů	 od	 vyhlášení	 výsledků	 soutěže,	 pořadatel	 vybere	 náhodným	 losováním	 jiného	
výherci,	čímž	nárok	na	výhru	původnímu	výherci	zaniká.	
	
Výherce	není	 oprávněn	požadovat	proplacení	 výhry	 v	penězích,	 požadovat	 jinou	výhru	 a	nemá	
nárok	ani	na	jakákoliv	jiná	plnění	ze	strany	organizátora	či	pořadatele	než	ta,	která	jsou	uvedena	v	
těchto	pravidlech.	
	
Organizátor	ani	pořadatel	neodpovídají	za	případné	vady	výhry	vyjma	případů,	kdy	odpovědnost	
nelze	podle	obecně	závazných	právních	přepisů	smluvně	vyloučit.	Případné	vady	výhry	výherce	
reklamuje	přímo	u	výrobce	výhry.	
	
Plátcem	 výhry	 je	 pořadatel,	 který	 také	 vypořádá	 případnou	 daň	 z	 výhry,	 pokud	 ze	 zákona	 její	
uhrazení	vyplývá.	
	
Výhra	je	nepřenosná,	a	nelze	ji	směnit	za	peníze.	Veškeré	náklady	vzniklé	v	souvislosti	s	výhrou	
nese	soutěžící.	
	
Výherce	není	oprávněn	výhru	převzít,	pokud	v	době	soutěže	nedovršil	věku	15	let;	nebo	výherce	
nelze	 z	jakéhokoliv	důvodu	kontaktovat;	nebo	 lze	 jednoznačně	prokázat,	 že	 se	úmyslně	pokusil	
jakýmkoli	 způsobem	 ovlivnit	 průběh/výsledek	 soutěže;	 nebo	 porušil	 kterékoliv	 z	ustanovení	
těchto	pravidel.		
	
Soutěžící	 svou	účastí	v	soutěži	bere	na	vědomí,	 že	o	předání	výhry	může	být	pořízen	obrazový,	
zvukový	a	filmový	záznam,	a	současně	poskytuje	souhlas	s	použitím	těchto	záznamů	nebo	jejich	
částí	pro	reklamní	činnost	pořadatele	nebo	organizátora,	a	to	bez	časového	či	územního	omezení	a	
bez	nároku	na	další	odměnu.	Současně	soutěžící	poskytuje	svůj	výslovný	souhlas	se	zveřejněním	
příspěvku,	zobrazujícím	jméno	a	profilový	obrázek	daného	soutěžícího.	
	
7. OSOBNÍ	ÚDAJE	
	
Účastí	 v	 soutěži	 bere	 soutěžící	 na	 vědomí	 zpracovávání	 jím	 poskytnutých	 osobních	 údajů	
v	souladu	s	nařízením	o	ochraně	osobních	údajů	EU	č.	2016/679	(GDPR),	a	to	v	rozsahu	jméno,	
příjmení,	e-mailová	adresa	a	adresa	pro	odeslání	výhry	a	tel.	číslo	(dále	„osobní	údaje“).	

Správcem	osobních	údajů	je	pořadatel.	



3  

Osobní	údaje	jsou	zpracovávány	za	účelem	realizace	soutěže	a	všech	s	tím	souvisejících	činností	
(vyhodnocení	 soutěže,	 určení	 výherce,	 odeslání	 výhry,	 prezentace	výsledků	 soutěže	veřejnosti	
apod.),	včetně	případných	reklamací	a	kontroly	souladu	soutěže	s	právními	předpisy.	

Zpracovávání	osobních	údajů	se	děje	z	důvodu	oprávněného	zájmu	pořadatele,	jímž	je	propagace	
pořadatele	a	jeho	produktů	u	spotřebitelů,	a	z	důvodu	zajištění	organizace	soutěže	organizátorem.	

Osobní	údaje	jsou	zpracovávány	po	dobu	konání	soutěže	a	dále	nejvýše	3	roky	ode	dne	ukončení	
soutěže.	

Soutěžící	bere	na	vědomí,	že	poskytuje	osobní	údaje	dobrovolně.	V	případě,	že	údaje	neposkytne	
nebo	bude	po	jejich	poskytnutí	žádat,	aby	nebyly	dále	zpracovávány,	nemůže	se	soutěže	účastnit,	
neboť	nebude	možné	zjistit	jeho	totožnost,	komunikovat	s	ním	ani	mu	předat	případnou	výhru.	
Ukončením	zpracování	osobních	údajů	soutěžícího	proto	končí	bez	dalšího	jeho	účast	v	soutěži.	
Soutěžící	má	právo	na	přístup	k	osobním	údajům,	jejich	opravu	nebo	výmaz,	na	omezení	jejich	
zpracování,	na	přenositelnost	osobních	údajů	a	právo	vznést	námitku	při	zpracování	pro	účely	
přímého	marketingu,	včetně	profilování.	
Osobní	údaje	mohou	být	předány	následujícím	osobám	a	tyto	osoby	je	také	mohou	zpracovávat:	
organizátor,	 dodavatelé	 IT	 služeb,	 provozovatelé	 datových	 úložišť	 (cloudů),	 účetní,	 daňoví	 a	
právní	poradci	a	další	osoby	pověřené	pořadatelem	činnostmi	souvisejícími	se	soutěží,	a	orgány	
veřejné	 moci.	 Tito	 zpracovatelé	 mohou	 zpracovávat	 osobní	 údaje	 způsobem	 obvyklým	 pro	
zajišťování	 spotřebitelských	 soutěží	 a	pro	kontrolu	 jejich	 souladu	 s	právními	předpisy	 (ručně,	
strojově,	digitálně,	analogově	apod.).	

Osobní	údaje	nebudou	předávány	mimo	Evropskou	unii,	ledaže	to	umožňují	právní	předpisy.	
V	případě	pochybností	o	dodržování	práv	pořadatelem	jakožto	správcem	osobních	údajů	se	může	
soutěžící	 obrátit	 písemně	 na	 pořadatele	 na	 adrese	 jeho	 sídla,	 nebo	 na	 e-mail	
kristina.hledikova@zaraguza.com.	 Na	 těchto	 adresách	 může	 soutěžící	 podat	 námitky,	 žádosti,	
stížnosti	či	jiné	dotazy,	týkající	se	ochrany	osobních	údajů.	Dozorovým	orgánem	ochrany	osobních	
údajů	je	Úřad	pro	ochranu	osobních	údajů,	ke	kterému	může	soutěžící	podat	stížnost.	

Pořadatel	informuje	soutěžící,	že	na	webové	stránce	může	využívat	dočasné	soubory	soutěžících	
ukládané	v	zařízení	soutěžících	(dále	 „cookies“),	a	 to	za	účelem	usnadnění	 technického	chodu	
webové	 stránky,	 k	provedení	 soutěže	a	k	dalším	marketingovým	účelům	pořadatele.	 Soutěžící	
uděluje	pořadateli	a	organizátorovi	souhlas	s	využíváním	cookies	za	stejných	podmínek,	za	jakých	
budou	 zpracovávány	 jeho	 osobní	 údaje.	 Správu	 cookies	 lze	 provádět	 nástroji	 nastavení	 všech	
běžných	 webových	 prohlížečů.	 Odvolá-li	 soutěžící	 souhlas	 s	 využíváním	 cookies,	 je	 pořadatel	
oprávněn	jej	ze	soutěže	vyloučit.	

Správce	údajů	se	zavazuje	zajistit	bezpečnost	údajů,	přijmout	potřebná	technická	a	organizační	
opatření	 a	 stanovit	 procesní	 pravidla	 zajišťující	 ochranu	 zaznamenaných,	 uložených	 a	
zpracovaných	 údajů	 a	 zabrání	 jejich	 zničení,	 neoprávněnému	 použití	 a	 neoprávněné	 úpravy.	
Rovněž	se	zavazuje	vyzvat	všechny	třetí	strany,	kterým	jsou	údaje	přenášeny	nebo	předávány	na	
základě	souhlasu	soutěžících,	aby	splnily	požadavky	bezpečnosti	údajů.	

Správce	 údajů	 zajistí,	 aby	 ke	 zpracovávaným	 údajům	 neoprávněné	 osoby	 neměly	 přístup,	
nemohly	je	zveřejňovat,	přenášet,	upravovat	nebo	mazat.		

Správce	údajů	vynaloží	veškeré	úsilí	k	tomu,	aby	náhodou	nedošlo	k	poškození	nebo	zničení	dat.	
Výše	uvedenou	povinnost	předepisuje	Správce	údajů	také	pro	zaměstnance,	kteří	se	podílejí	na	
činnosti	správy	údajů	a	pro	zpracovatele	údajů	jednajících	jménem	správce	údajů.	
	
8. OSTATNÍ	USTANOVENÍ	A	PODMÍNKY	
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Soutěžící	může	být	ze	soutěže	vyloučen,	pokud	pořadatel	a/nebo	organizátor	soutěže	zjistí	nebo	
bude	mít	oprávněné	podezření,	že	soutěžící	jedná	podvodně,	v	rozporu	s	pravidly	soutěže	a/nebo	
s	dobrými	mravy	 (např.	vystupuje	pod	 falešnou	 identitou;	uvede	nepravdivé	údaje;	 je	osobou,	
která	je	z	účasti	v	soutěži	vyloučena	apod.).	
	
Pořadatel	nebo	organizátor	soutěže	jsou	oprávněni	kdykoliv	požadovat	od	soutěžícího	doložení	
jeho	identity	a	toho,	že	jedná	v	souladu	s	těmito	pravidly	a	dobrými	mravy.	Nedoloží-li	soutěžící	
svoji	 identitu	nebo	 to,	 že	 jedná	v	 souladu	 s	 těmito	pravidly	 či	dobrými	mravy	bez	odkladu	po	
obdržení	výzvy	pořadatele	nebo	organizátora,	může	být	ze	soutěže	vyloučen.	

V	případě	vyloučení	soutěžícího	ze	soutěže	z	jakéhokoliv	důvodu	jeho	nárok	na	výhru	zaniká.	
	
Výhry,	na	které	soutěžícím	z	jakéhokoliv	důvodu	zanikl	nárok,	propadají	pořadateli,	který	s	nimi	
naloží	 dle	 svého	uvážení.	 V	 případě	 zániku	nároku	na	 výhru	nemá	 soutěžící	 nárok	na	 žádnou	
kompenzaci.	
	
Soutěž	nemá	charakter	veřejného	příslibu.	Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	kdykoliv	po	dobu	soutěže	
nebo	před	jejím	zahájením	změnit	pravidla	soutěže,	včetně	jejího	přerušení	či	dřívějšího	ukončení.	
Vymáhání	účasti	v	soutěži	či	výhry	soudní	cestou	je	vyloučeno.	
	
Organizátor	 ani	 pořadatel	 neodpovídají	 za	 chod	 sítě	 elektronických	 komunikací,	 dodávky	
elektrického	proudu	ani	za	chod	zařízení	soutěžícího	či	třetích	osob,	jež	jsou	potřebná	k	tipování	
a	 jinému	 jednání	 v	 rámci	 soutěže	 vyjma	 případů,	 kdy	 nemožnost	 jednání	 v	 rámci	 soutěže	
pořadatel	nebo	organizátor	zaviní.	
	
Pořadatel	ani	organizátor	neposkytují	v	souvislosti	se	soutěží	technickou	podporu	ani	poradenský	
servis.	
	

Pořadatel	ani	organizátor	neodpovídají	za	újmu	vzniklou	v	souvislosti	s	využitím	výher	či	s	účastí	
v	soutěži,	s	výjimkou	případu,	kdy	takovou	odpovědnost	nelze	podle	obecně	závazných	právních	
přepisů	smluvně	vyloučit.	
	
Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	s	konečnou	platností	rozhodnout	o	všech	záležitostech	týkajících	se	
soutěže,	 včetně	 posouzení	 splnění	 podmínek	 soutěže	 a	 účasti	 v	 ní.	 V	 případě	 pochybností	 o	
dodržení	pravidel	soutěže	nese	důkazní	břemeno	soutěžící.	
	
V	případě	rozporu	ustanovení	těchto	pravidel	a	propagačních	materiálů,	příp.	ostatních	informací	
týkajících	se	soutěže,	mají	přednost	ustanovení	těchto	pravidel.	
	
V	ostatním	se	soutěž	a	vztahy	mezi	soutěžícími,	organizátorem	a	pořadatelem	řídí	právním	
řádem	České	republiky	s	vyloučením	kolizních	norem	mezinárodního	práva	soukromého.	
	
Soutěžící	svou	účastí	ve	hře	bere	na	vědomí,	že	si	v	plné	míře	přečetl	tato	pravidla	a	bez	výhrad	je	
přijímá.	
	
Pořadatel	si	vyhrazuje	právo	změnit	pravidla	soutěže	bez	udání	důvodu,	včetně	ukončení	soutěže.	
Pořadatel	zveřejní	související	 informace	se	stejnou	publicitou	 jako	v	případě	 jiných	oznámení	o	
soutěži.	Změny	těchto	pravidel,	nebo	jakákoli	oznámení	o	případném	pozastavení	nebo	ukončení	
soutěže	 zveřejní	 pořadatel	 na	 webové	 stránce	 http://www.rostlinnaflora.cz,	 odpovědností	
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soutěžících	je,	aby	se	odpovídajícím	způsobem	se	změnami	obeznámili.		
	
	
Tato	pravidla	jsou	k	nahlédnutí	na	webu	pořadatele.	

V	Praze	dne	___22.9.2020_____	

Upfield	ČR,	spol.	s.r.o.	

Pořadatel		


