NESTLÉ – L ENTILKY – C
 Z
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481.

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
SYMBIO Digital s.r.o., se sídlem v Praze 7 - Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ: 170 00, IČ:
26492407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
85648.

3. NÁZEV SOUTĚŽE
LENTILKY – “Rozbarvíme Česko pohledy”

4. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 28. 5. 2018 do
17. 6. 2018.

5. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
5. 1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba (dále jen „soutěžící“) s trvalým pobytem a
doručovací adresou v České republice. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let.
5. 2. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného
zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v
soutěži, souhlasí s pravidly této soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i
zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci soutěže. V souhlasu bude dále výslovně uvedeno, že
zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) pro marketingové
účely. Povinností soutěžícího je předložit pořadateli či organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a
to jeho zasláním na poštovní adresu pořadatele: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20,
Praha 4 nebo na e-mail s outez@lentilky.cz. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného
zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je organizátor či pořadatel
oprávněn soutěžícího bez náhrady vyloučit ze soutěže.
5. 3. Soutěže se nemůže zúčastnit osoba mladší 13 let.
5. 4. Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky soutěže stanovené v těchto pravidlech.

6. PODMÍNKY A MECHANIKA SOUTĚŽE
6. 1. NÁKUP LENTILEK
6. 1. 1. V době a místě konání soutěže soutěžící zakoupí v libovolném maloobchodu, velkoobchodu či
e-shopu alespoň jednu krabičku LENTILKY ve speciálním designu se žlutou stuhou v některém z
těchto provedení – ORION Lentilky 28 g, ORION LENTILKY 38 g, ORION LENTILKY 60 g a ORION
LENTILKY 150 g. Soutěžící je povinen uschovat si účtenky (nebo faktury) o provedených nákupech po
celou dobu soutěže. Pokud bude soutěžící vyzván k prokázání soutěžních nákupů a nedoloží je, bude
ze soutěže vyřazen.
6. 1. 2. Na vnitřní straně krabičky najde devítimístný unikátní soutěžní kód (dále jen “soutěžní kód”).
Krabičky obsahující soutěžní kód jsou označeny žlutým pruhem.
6. 1. 3. Společnost Nestlé Česko s.r.o. neodpovídá za případy, kdy na zakoupené krabičce LENTILKY
soutěžní kód není.
6. 1. 4. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem.

6. 2. REGISTRACE NA SOUTĚŽNÍM WEBU
6. 2. 1. Po zakoupení jedné či více krabiček LENTILKY, soutěžící v době konání soutěže navštíví
internetové stránky w
 ww.lentilky.cz (dále jen „soutěžní web“), kde provede registraci do soutěže.
6. 2. 2. Soutěžící se do soutěže registruje přes registrační formulář, do kterého zadá platnou
e-mailovou adresu, nebo přes facebookové rozhraní. Při registraci přes facebookové rozhraní vyskočí
na webové stránce okno, ve kterém se uživatel přihlásí do svého soukromého facebookového účtu.
6. 2. 3. Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou
adresou či jedním soukromým facebookovým profilem.
6. 2. 4. V případě registrace prostřednictvím facebookového rozhraní je nutné přihlášení do funkčního
soukromého profilu na Facebooku. Po odsouhlasení soutěžícím dává Facebook pořadateli a
organizátorovi oprávnění k přístupu k následujícím osobním údajům soutěžícího – e-mail a jméno
používané na Facebooku.
6. 2. 5. V rámci registrace přes e-mail pořadatel a organizátor získává přístup k zadané e-mailové
adrese.
6. 2. 6. Pro úspěšné dokončení registrace soutěžící potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže a
zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let nebo mu byl udělen písemný souhlas zákonného
zástupce v rozsahu stanoveném těmito pravidly, není osobou mladší 13 let, a že vyjadřuje dobrovolně
svůj výslovný souhlas s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito
pravidly.

6. 2. 7. Soutěž probíhá na české doméně www.lentilky.cz a slovenské doméně w
 ww.lentilky.sk. Pokud
se soutěžící registruje na české doméně w
 ww.lentilky.cz, automaticky sbírá soutěžní body pod
českým účtem a soutěží o ceny stanovené pro český trh, a to i v případě, že se pod stejným loginem
přihlásí a zadává kódy na slovenské doméně. Pokud se v průběhu soutěže zaregistruje pod odlišným
e-mailem na slovenské doméně w
 ww.lentilky.sk, body z českého účtu se na slovenský účet
nepřevádějí. To samé platí i naopak, tj. uživatelé registrovaní na slovenské doméně sbírají soutěžní
body pod slovenským účtem a soutěží o ceny stanovené pro slovenský trh.

6. 3. NAHRÁNÍ SOUTĚŽNÍHO KÓDU
6. 3. 1. V rámci registrace je soutěžící vyzván k nahrání devítimístného soutěžního kódu z krabičky
LENTILKY. Každý soutěžní kód obsahuje unikátní kombinaci znaků, kterou je možné pro registraci či
opakovanou účast v soutěži použít pouze jednou.
6. 3. 2. Opakovaný pokus o nahrání téhož kódu není technicky možný.
6. 3. 3. V případě zjištění podvodného jednání při nahrávání soutěžních kódů má pořadatel právo
požadovat po soutěžícím účetní doklad o nákupu či soutěžícího bez náhrady vyloučit ze soutěže a
bezprostředně podniknout odpovídající právní kroky.

6. 4. SOUTĚŽNÍ ÚČET
6. 4. 1. Úspěšná registrace a nahrání platného soutěžního kódu opravňuje soutěžícího k přístupu do
vlastního soutěžního účtu. V soutěžním účtu soutěžící vždy vidí aktuální počet získaných soutěžních
bodů.
6. 4. 2. Do soutěžního účtu se soutěžící může kdykoliv v době konání soutěže znovu přihlásit přes
facebookové rozhraní či e-mailovou adresu, prostřednictvím kterých se registroval do soutěže.
6. 4. 3. Opakovaná účast v soutěži je podmíněna vždy novým soutěžním nákupem. Každá další účast v
soutěži probíhá opakovaným nahráním soutěžního kódu v prostředí soutěžního účtu. Po každém
nahrání kódu se soutěžícímu přičte odpovídající počet bodů.

6. 5. BODOVÝ SYSTÉM
6. 5. 1. Každý typ soutěžních výrobků LENTILKY má na krabičce uveden unikátní typ kódu, který je
svázán s konkrétním počtem bodů –
Typ Lentilek

Počet bodů

Počet šancí na výhru

ORION LENTILKY 28 g

1 bod

1

ORION LENTILKY 38 g

2 body

2

ORION LENTILKY 60 g

3 body

3

ORION LENTILKY 150 g

6 bodů

6

6. 5. 2. Pokud soutěžící nahrává během jednoho přihlášení více kódů z více krabiček LENTILKY, body
za jednotlivé kódy se automaticky sčítají. Soutěžící může nahrávat kódy z různých typů krabiček
najednou (př. za nahrání kódů z krabiček LENTILKY 28 g, LENTILKY 38 g a LENTILKY 60 g se
soutěžícímu na soutěžní účet připíše dohromady 6 bodů).
6. 5. 3. Čím více bodů soutěžící získá, tím vyšší je jeho šance na výhru některé z cen.

7. ROZESÍLÁNÍ POHLEDNIC
7. 1. PODMÍNKY K ZASLÁNÍ POHLEDNICE
7. 1. 1. Podmínkou k zaslání pohlednice je nasbírání minimálně 3 bodů na soutěžní účet.
7. 1. 2. Soutěžící je oprávněn zaslat pohlednici v době konání soutěže opakovaně. Celkový počet
odeslaných pohlednic není limitován.
7. 1. 3. Pohlednici je možné zaslat pouze v rámci území České republiky.
7. 1. 4. Pohlednici je možné zaslat po zadání potřebných údajů do webového formuláře, který je
umístěný v prostředí soutěžního účtu na soutěžním webu w
 ww.lentilky.cz. Soutěžící je povinen uvést
platné kontaktní údaje adresáta, a to – jméno a příjmení, ulici, PSČ a název obce.
7. 1. 5. Soutěžící si může vybrat ze 3 různých provedení pohlednic. Současně na pohlednici napíše
vlastní vzkaz adresátovi v maximální délce 300 znaků včetně mezer.

8. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ A VÝHER
8. 1. MECHANIKA SOUTĚŽE
8. 1. 1. Soutěžící musí po úspěšné registraci nahrát do svého soutěžního účtu soutěžní kódy, které v
celkovém součtu přičtou na účet m
 inimálně 1 bod. Tato skutečnost soutěžícího automaticky zařadí
do slosování o ceny.
8. 1. 2. Čím více bodů soutěžící získá, tím vyšší je jeho šance na výhru některé z cen.
8. 1. 3. Za každé 3 body, které nahráním soutěžních kódů soutěžící na svůj účet získá, může zaslat v
rámci území České republiky jeden LENTILKY pohled. V okamžiku odeslání pohledu má soutěžící
šanci vyhrát hlavní cenu soutěže – koloběžku s helmou.

8. 2. VÝHRY V SOUTĚŽI
8. 2. 1. Vedlejší ceny jsou – LENTILKY balíček (120 ×), křídy na chodník (60 ×), dalekohled (18 ×), batůžek
(12 ×), spacák (6 ×).
8. 2. 2. Hlavní cenou v soutěži je koloběžka s bezpečnostní helmou (20 ×).

8. 2. 3. Finální podoba výher může být odlišná od vizualizace na soutěžním webu či sociálních sítích
pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu výher či jeho celkového počtu v soutěži.

8. 3. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
8. 3. 1. Výherce soutěžních cen určuje losování, do kterého je soutěžící zařazen po dosažení
minimálně 1 bodu na soutěžním účtu.
8. 3. 2. Jeden bod na soutěžním účtu představuje jednu šanci ve slosování. P
 ř. Pokud soutěžící získá 10
bodů na soutěžní účet, bude do slosování zařazen desetkrát.
8. 2. 3. Losování probíhá od nejhodnotnějších cen po ty nejméně hodnotné – s pacáky, poté batůžky,
dalekohledy a tak dále.
8. 3. 4. Každý soutěžící m
 ůže vyhrát pouze jednu cenu. Pokud bude v rámci losování soutěžící
vylosován vícekrát, cena postupuje dalšímu losovanému.
8. 3. 5. Hlavní výhrou v soutěži je 20 koloběžek s helmou. Výherce hlavních výher soutěže určuje opět
losování, do kterého jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří nasbírají m
 inimálně 3 body na soutěžním
účtu a z ašlou pohlednici.
Cena

Počet cen
v soutěži

Podmínka zaslání
pohlednice

Hlavní výhra: Koloběžka
s helmou

20

ANO

Spacák

6

NE

Batůžek

12

NE

Dalekohled

18

NE

Křídy

60

NE

LENTILKY balíčky

120

NE

9. VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
9. 1. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
9. 1. 1. Soutěž končí 17. 6. 2018.
9. 1. 2. Organizátor či pořadatel soutěže zašle výhercům oznámení o výhře v podobě e-mailové zprávy
nejpozději do 5 dní od ukončení soutěže.

9. 1. 3 Výherce bude rovněž o výhře obeznámen v prostředí soutěžního účtu na webu w
 ww.lentilky.cz
nejpozději do 5 dní od ukončení soutěže.

9. 2. KOMUNIKACE S VÝHERCI
9. 2. 1. Výherce je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výhře
kontaktovat pořadatele soutěže na e-mailu soutez@lentilky.cz s informací o akceptování výhry a
kontaktními údaji.
9. 2. 2. Kontaktní údaje zahrnují celé jméno, platnou korespondenční adresu (název ulice, číslo
popisné, PSČ a název obce), funkční telefonní číslo a e-mailovou adresu.
9. 2. 3. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá nebo ji dodá nekompletní, bude jeho výhra
postoupena soutěžícímu, který byl v daném losování vylosován jako náhradník..
9. 2. 4. Veškerá komunikace se soutěžícím probíhá elektronicky pomocí e-mailů.

10. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10. 1. 1. Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a
potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.
10. 1. 2. Dále soutěžící dává výslovný souhlas pořadateli či organizátorovi se záznamem textového
obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, data a času přijetí u
došlých e-mailů, a že jedná v jejich souladu.
10. 1. 3. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže.
10. 1. 4. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno,
příjmení a název obce na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a dalších
komunikačních kanálech pořadatele soutěže.
10. 1. 5. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

10. 2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE
10. 2. 1. Odesláním soutěžního e-mailu soutěžící souhlasí 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,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481, jakožto
správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce
a organizátor soutěže SYMBIO Digital s.r.o., se sídlem v Praze 7 - Holešovice, Na Maninách 1040/14,
PSČ: 170 00, IČ: 26492407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddíle C, vložka 85648 pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu
zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů.

10. 2. 2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování
nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na
správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. 2. 3. Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – e-mailová adresa.
10. 2. 4. Z
 pracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, platná korespondenční
adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, datum narození, telefonní číslo, e-mailová
adresa.
10. 2. 5. Osobní údaje se zpracovávají primárně 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, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data
jsou ukládána v digitální formě.
10. 2. 6. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování
úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím 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 muže soutěžící obrátit i přímo.
10. 2. 7. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno
odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu
soutez@lentilky.cz. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí
nárok na výhru v soutěži.
10. 2. 8. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za
účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou
vymazány.

11. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
11. 1. Vícenásobná účast v soutěži je možná vždy jen s novým soutěžním nákupem a pokaždé při
řádném splnění podmínek účasti. Soutěžní nákup je vždy registrován pod příslušným kódem na
krabičce Lentilky..

11. 2. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní,
či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele ani organizátora, než jsou uvedená v těchto
pravidlech.
11. 3. Pořadatel si vyhrazuje právo 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.
11. 4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci
soutěže přidělit, propadají pořadateli.
11. 5. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání,
zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora, osob
zúčastněných na organizování soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim
blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění). V případě, že se
výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému)
uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.
11. 6. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení soutěžních e-mailů na uvedenou soutěžní
e-mailovou adresu, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, za jakékoli
technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického
připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi
elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro soutěžící.
11. 7. Soutěžní e-maily nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto
pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za
neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.
11. 8. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
11. 9. 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.lentilky.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
11. 10. 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. Organizátor se
souhlasem pořadatele má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžích ze soutěže v případě, že by takový
soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. 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.

11. 11. Soutěžící bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
soutěžícímu vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým
dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škody,
které soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry.
11. 12. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.lentilky.cz. Na Vaše dotazy rádi odpovíme na
infolince 800 135 135 v pracovních dnech 8.00-11.30 a 13.00-16.00 nebo na Facebook stránce LENTILKY.
V Praze dne 21. 5. 2018.

