
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S KOFOLOU O RETRO SKÚTRY!“ 

 
 
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské soutěže nazvané 
„VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S KOFOLOU O RETRO SKÚTRY!“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou 
jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách 
a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu 
zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech s textem těchto úplných pravidel, 
mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany zadavatele 
soutěže formou písemných dodatků.  
 
 
1.  ZADAVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE  
Zadavatelem soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 
794 01 Krnov, Česká republika, IČ 27767680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „zadavatel“).  
 
Organizátorem soutěže je BTL partner & media s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, 110 00, Praha 1, IČ: 
29352576, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 322399 (dále jen „organizátor“)  
 
 
2.  TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  
Soutěž bude probíhat v období od 1. 12. 2020 00:00:01 hodin do 31. 12. 2020 23:59:59 hodin 
výhradně prostřednictvím všech prodejen označených jako „hypermarket Albert“ a „supermarket 
Albert“ provozovaných společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem: Radlická 520/117, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, na území České republiky; seznam je uveden na 
www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).  
 
Pro účely registrace do soutěže a určení jednotlivých výherců výher je soutěž v době svého konání 
rozdělena do 5 níže specifikovaných, samostatně vyhodnocovaných soutěžních týdnů:  
 
I. týden:  od 01. 12. 2020 00:00:01 hod. do 06. 12. 2020 23:59:59 hod. 
II. týden:  od 07. 12. 2020 00:00:01 hod. do 13. 12. 2020 23:59:59 hod. 
III. týden:  od 14. 12. 2020 00:00:01 hod. do 20. 12. 2020 23:59:59 hod. 
IV. týden:  od 22. 12. 2020 00:00:01 hod. do 27. 12. 2020 23:59:59 hod.  
V. týden: od 28. 12. 2020 00:00:01 hod. do 31. 12. 2020 23:59:59 hod. 
(dále jen „soutěžní týden“). 
 
 
3.  SOUTĚŽNÍ VÝROBKY 
Soutěž se vztahuje na všechny výrobky značky KOFOLA o objemu 2L (dále jen „soutěžní výrobek“). 
 
 
4.  ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE  
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací 
adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, 
„účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a společnosti AHOLD Czech 
Republic, a.s. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, 
že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá a propadá ve prospěch zadavatele k 
dalším propagačním či charitativním účelům. 
 
 
5.   PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE  
Účastník se do soutěže zapojí tak, že:  
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a) v době konání soutěže a v místě konání soutěže, tzn. v jakékoliv supermarketu či hypermarketu 
Albert jednorázově (tedy na jednu účtenku) zakoupí libovolnou kombinaci alespoň 3 soutěžních 
výrobků (dále jen jako „soutěžní nákup“) a o tomto nákupu si uschová doklad – pro účel 
registrace do soutěže.  
 
Pro vyloučení pochybností platí, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto 
pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat 
provedení příslušného nákupu – tedy bude na nich vytištěn seznam a počet zakoupených 
soutěžních výrobků (dále jen „soutěžní účtenka“); 
 

b) následně, výhradně v době konání soutěže provede soutěžní registraci na 
www.kofola.cz/vanocealbert (dále jen „soutěžní web“), a to tím způsobem, že do 
elektronického registračního formuláře na soutěžním webu zadá následující údaje: kontaktní e-
mailovou adresu, telefonní číslo a číslo soutěžní účtenky. Zároveň udělí souhlas se 
zpracováním osobních údajů.  
 

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. 

Originál soutěžní účtenky je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale 

zároveň jako důkaz uskutečněného soutěžního nákupu v případně vydání výhry. 

Soutěžní účtenka musí být vystavena elektronicky (nelze uznat ručně vyhotovený účetní doklad) a musí 
obsahovat čitelné informace spočívající v datu a čase uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně 
soutěžních výrobků, identifikačních údajích prodávajícího a provozovny Albert (ve které byl soutěžní 
nákup uskutečněn), a v čísle účtenky. Soutěžní účtenka nesmí být poškozená.  
 
Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem dokladovaným novou 
soutěžní účtenkou, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (s tím, 
že není rozhodné, kolik soutěžních výrobků /mimo min. stanovený počet 3/ je na konkrétní soutěžní 
účtence uvedeno, neboť každá jednotlivá soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní 
nákup a každou jednotlivou soutěžní účtenku je možné do soutěže registrovat pouze 1x. Pokud tak 
např. soutěžní účtenka prokazuje nákup 6 soutěžních výrobků, jedná se pouze o jeden soutěžní nákup, 
a příslušná soutěžní účtenka opravňuje zájemce stále pouze k jedné soutěžní registraci).  
 
Každý jednotlivý soutěžící může v době konání soutěže získat max. 1 výhru. Současně však platí, že v 
případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského 
rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi na výherní 
zprávu (viz níže) stejnou adresu, považující 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 pouze tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve 
vylosován).  
 
Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se soutěže zúčastnil. Zaslání 
kopií účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost organizátora, je jednou ze základních 
podmínek účasti a nedílnou podmínkou pro zisk výhry (viz výše i níže). Pokud soutěžící nepředloží na 
vyzvání organizátora veškeré požadované soutěžní účtenky, se kterými se účastnil 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 odeslána) 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 zadavatele soutěže, který je oprávněn 
rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.  
 
V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat 
splnění uvedených podmínek na soutěžícím.  
 

http://www.kofola.cz/vanocealbert


 
 
6.  VÝHRY V SOUTĚŽI   
Výhrou v soutěži je retro skútr značky Keeway ZAHARA 125i v hodnotě 45 900 Kč vč. DPH. Do soutěže 
je vloženo celkem 10 skútrů. 
 
 
7.  URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHRY 
Výhra je založena na principu tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků ve 
formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (dále jen „šťastná chvilka“). 
 
Výhru získá ten účastník, který zaregistruje své číslo účtenky jako první v pořadí od okamžiku, kdy 
nastane příslušná šťastná chvilka (včetně). To znamená, že výhercem takové výhry se vždy stane ten 
účastník, který provede svou registraci do soutěže jako první v okamžiku šťastné chvilky, resp. jako 
první v pořadí v čase následujícím od okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka. O výhře v této soutěži 
tedy rozhoduje rychlost a přesnost registrace do této soutěže. 
 
Po celou dobu trvání soutěže se uskuteční 10 šťastných chvilek, které určí výherce. Šťastné chvilky 
budou pro celé období soutěže vygenerovány a uschovány u organizátora soutěže před začátkem 
soutěže.  
 
Vždy po skončení daného soutěžního týdne jsou do 3 pracovních dnů určeni dva výherci, kteří jsou 
svou registrací časově nejblíže k tzv. „šťastné chvilce“. Přesný čas registrace každého účastníka je dán 
propsáním údajů z registračního formuláře do systému databáze soutěžících.    
 
Seznam výherců, resp. seznam čísel výherních účtenek bude uveřejněn vždy do 5 pracovních dnů od 
skončení daného soutěžního týdne.  
 
Soutěžící bude o své výhře informován organizátorem soutěže nejpozději do 5 pracovních dnů od 
ukončení soutěžního týdne, a to na e-mailové adrese / telefonním čísle, které vyplnil do registračního 
formuláře na soutěžním webu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení daného soutěžního 
týdne (dále také jako „výherní zpráva“).  
 
Nepodaří-li se organizátorovi na telefonním čísle uvedeném soutěžícím v registračním formuláři 
opakovaně (……….krát za 1 den) zastihnout (z důvodu nezvednutí telefonu nebo jeho nedostupnosti), 
odešle organizátor informaci o výhře soutěžícímu na email uvedený soutěžícím v registračním formuláři. 
V případě, že soutěžící na email organizátora informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání, 
soutěžící ztrácí nárok na výhru a organizátor kontaktuje v pořadí dalšího soutěžícího.  
  
V rámci uvedené výherní zprávy bude výherce vyzván k zaslání originálu soutěžní účtenky (popř. všech 
soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže), dále připojí jméno, příjmení a adresu vč. uvedení 
tel. čísla. Obálku s informacemi odešle doporučeně na adresu organizátora soutěže.  
 
Odpověď na výherní zprávu musí být doručena do 10 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy. Pokud 
tak neučiní, nebo pokud nebude zaslaná soutěžní účtenka odpovídat pravidlům soutěže, nárok na výhru 
bez dalšího zaniká. Stejný postup bude aplikován pro vylosovaného náhradníka. Pokud ani ten nedoloží 
potřebné údaje, výhra propadá zadavateli.  
 
Teprve po prověření úplnosti odpovědi na výherní zprávu budou s výhercem dojednány detaily pro 
předání výhry. Výhry budou předány nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení soutěže. 
 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána. Zadavatel ani organizátor nenese 
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v 
soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené 
s užíváním výhry nenese zadavatel soutěže ani organizátor žádnou odpovědnost. Pro případ reklamace 
poskytne organizátor soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: 
info@btlp.cz  
 
Organizátor vypořádá případnou srážkovou daň z výher, která ze zákona její úhrady vyplývá.  
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SOUTĚŽÍCÍ, KTEŘÍ NEVYHRÁLI VÝHRU, NEBUDOU NIJAK VYROZUMĚNI. 
 
 
8.  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a) Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže registrací čísla účtenky vyslovuje souhlas s 

těmito pravidly a zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat. 

 
 Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“)  
 
 Účastník soutěže tímto prohlašuje, že zadavateli a organizátorovi uděluje ve smyslu článku 6 a 

článku 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
smyslu Nařízení. 

 
 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže organizátorem jako správcem 

osobních údajů (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 

 
 Budou zpracovávány následující osobní údaje: 
 - email; 
 - telefonní číslo; 
 - jméno a příjmení; 
 - doručovací adresa 
 
 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: 
 - vyhodnocení soutěže; 
 - předání výhry prostřednictvím poštovní nebo jiné kurýrní služby; 
 - kontroly splnění podmínek soutěže (zejména kontroly účtenky se soutěžním nákupem). 
 
b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, 

kterým je organizátor. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka soutěže 
zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje účastníka soutěže vyplývala z 
platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou 
zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. 
Tento souhlas může být účastníkem soutěže písemně odvolán na kontaktní adrese sídla 
organizátora. 

 
c) Účastník soutěže má dle Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu 

osobních údajů. Účastník soutěže má dále dle Nařízení, pokud o to organizátora požádá, právo 
na informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor je povinen mu tuto informaci bez 
zbytečného odkladu předat. Účastník soutěže se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností 
ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz; 

 

d) Účastník soutěže má v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva: 
 - právo na informace o správci osobních údajů; 
 - právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; 
 - právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; 
 - právo podat stížnost; 
 - právo na opravu osobních údajů; 
 - právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); 
 - odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 
 - právo na omezení zpracování; 
 - právo na přenositelnost osobních údajů; 
 - právo vznést námitky; 
 - veškerá další práva přiznaná Nařízením. 
 
e)  Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni užít v 

souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně 



jím uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový 
záznam vmédiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a 
zadavatele v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a 
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy 
účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

 
 
 
9. DALŠÍ USTANOVENÍ  
Zadavatel ani organizátor nejsou odpovědní za technické problémy při přenosu dat elektronickými 
prostředky, ani za technické problémy, které mohou být způsobeny v průběhu akce (zejm. za fungování 
webových stránek).  
 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje a osoby, které neudělí 
souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným 
způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit 
narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu.  
 
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit, který účastník se dopustil snahy o zneužití nebo narušení 
technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že zadavatel nebo organizátor 
zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany 
některého z účastníků. O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností, bez 
uvedení důvodu či stanovení náhrady, zadavatel (popř. organizátor se souhlasem zadavatele).  
 
Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné 
otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení.  
 
O výhrách v soutěži definitivně a bez možnosti odvolání rozhoduje organizátor. V případě pochybností 
o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastníkovi soutěže. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna 
pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.kofola.cz/vanocealbert. Na výhry není právní 
nárok. Výhry vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu 
odpovídat zaslané výhře.  
 
Úplná pravidla akce jsou zveřejněna na internetových stránkách www.kofola.cz/vanocealbert.  
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