
PRAVIDLA SOUTĚŽE  
„BONDUELLE SOUTĚŽ“ 

 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „BONDUELLE SOUTĚŽ“ 

(dále jen „soutěž“). 
 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. 
Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, 

změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu organizátora a zadavatele. 
Změny tohoto statutu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na webové stránce soutěže. 

 
 

1. Zadavatel a organizátor soutěže 
 

Zadavatelem soutěže je společnost Bonduelle Central Europe Kft  

se sídlem: Ceglédi út 25, Nagykőrös, 2570 Maďarsko 
IČO: 13 09 067330 DIČ: HU10766299 
 (dále jen „zadavatel“). 
 
Organizátorem soutěže je společnost Noe’s, s.r.o. 

se sídlem: Bezručova 160/13, Zeleneč v Čechách, 250 91 Praha - východ 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 62133 
IČO: 25697749 DIČ: CZ25697749 
(dále jen „organizátor“). 

 
 

2. Trvání soutěže 
 

 Výrobky Bonduelle je možné nakoupit v kterýchkoliv prodejnách na území České republiky, 
(dále jen „místa konání“),  

v období od 15. 3. 2021 00:00:00 hod. do 11. 4. 2021 23:59:59 hod. (28 soutěžních dní). 
Soutěž bude probíhat celkem ve 4 (čtyřech) soutěžních týdnech uvedených v tabulce 1 a 28 (dvacetiosmi) soutěžních dnech: 

 
Tabulka 1: 
SOUTĚŽNÍ TÝDNY 

  1. soutěžní týden 15. 03. 2021 00:00:00 – 21. 03. 2021 23:59:59 losování 22 .03.2021 

2. soutěžní týden 22. 03. 2021 00:00:00 – 28. 03. 2021 23:59:59 losování 29 .03.2021 

3. soutěžní týden 29. 03. 2021 00:00:00 – 04. 04. 2021 23:59:59 losování 05 .04.2021 

4. soutěžní týden 05. 04. 2021 00:00:00 – 11. 04. 2021 23:59:59 losování 12 .04.2021 

 
(samostatně jako „soutěžní týden“, společně jen „soutěžní období“). 

 
 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 
 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba v postavení spotřebitele, 
starší 16-ti let, s adresou pro doručování výher na území České republiky s následující výjimkou: 

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti 
organizátora, zadavatele, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. 

 
 

4. Soutěžní výrobky 
 

Soutěž se vztahuje na jakékoliv výrobky Bonduelle zakoupené v minimální hodnotě 60,- Kč včetně DPH v průběhu soutěžního 
období v kterékoliv prodejně na území České republiky. 

 
 
 



5. Pravidla soutěže – účast v soutěži 
 

Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v období trvání soutěže zakoupí 
jakékoliv výrobky Bonduelle v minimální hodnotě 60,- Kč včetně DPH a uschová si účtenku z nákupu (dále jen „soutěžní nákup“). 

Účtenkou se rozumí originální tištěný zjednodušený daňový doklad z pokladny v místě konání soutěže. 
 

Do soutěže se spotřebitel může zapojit registrací účtenky na webových stránkách www.bonduelle.cz.   
 

               Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem. 
Soutěžící je povinen uschovat si originály účtenek ze všech soutěžních nákupů. 
Soutěžící může v celém soutěžním období vyhrát v soutěži pouze jednu výhru. 

 
Organizátor je oprávněn po výherci (soutěžícím) požadovat předložení originálu účtenky, 

ke každé soutěžní registraci (je oprávněn požadovat předložení všech originálů soutěžních účtenek včetně nevýherních). 
Pokud výherce (soutěžící) z jakéhokoli důvodu na výzvu organizátora účtenky nedoloží, 

může organizátor rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže a propadnutí nároku na výhru. 
 

Výhercem soutěže se může stát pouze soutěžící, který úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. 
Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na výhru. 

Organizátor soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 
 
 

6. Výhry v soutěži a určení výherců 
 

V soutěži je celkem 132  (slovy: stotřicetdva) výher uvedených v tabulce 2. 
 

Tabulka 2: VÝHRY V SOUTĚŽI 

4x hlavní výhra chytré hodinky Apple Watch Series 6, 40mm 

100x dárková karta do Intersportu v hodnotě 1 000 Kč 

28x balíček produktů Bonduelle 

CELKEM 132 VÝHER 
 

V každém soutěžním týdnu bude vylosován 1 výherce hlavní výhry, 25 výherců dárkové karty do Intersportu a 7 výherců balíčků 
s produkty Bonduelle ze všech soutěžících řádně zaregistrovaných v průběhu trvání soutěžního aktuálního týdne. 

 
Losování proběhne v předem stanovených termínech týdenních losování uvedených v tabulce níže, 

 výherce bude vybrán náhodně prostřednictvím elektronického losovače,  
 

Tabulka 3: PŘEHLED TERMÍNŮ TÝDENNÍCH LOSOVÁNÍ 

1. losování PONDĚLÍ 22. 03.2021 v 10:00 

2. losování PONDĚLÍ 29. 03.2021 v 10:00 

3. losování PONDĚLÍ 05. 04.2021 v 10:00 

4. losování PONDĚLÍ 12. 04.2021 v 10:00 

 
 

7. Oznámení a čerpání výher 
 

Pro oznámení výher bude použito telefonní číslo ze soutěžní registrace. 
 

Organizátor se zavazuje výherce kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování. 
Po ověření splnění podmínek soutěže budou výhry odeslány na poštovní adresy výherců 

a to nejpozději do 30. 05. 2021. 
 

Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. 
Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži a předložit originál soutěžní 

účtenky prokazující soutěžní nákup a doložit případně jiné, organizátorem požadované informace/listiny,  
a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení výhry formou sms. 

Soutěžící je povinen stejným způsobem jako v předchozí větě reagovat také na žádosti zaslané prostřednictvím e-mailu 



a to ve stejné lhůtě jako v předchozí větě. 
Za splnění lhůty se považuje i situace, kdy výherce kopii účtenky zašle elektronicky a následně do 5 pracovních dnů 

od oznámení výhry zašle originál poštou na adresu sídla organizátora. 
 

V případě, kdy výherce nebude ve stanovené lhůtě reagovat na telefonát organizátora 
ani na SMS s oznámením výhry, nebo nebudou splněny jiné podmínky pro udělení výhry, 

výhra nebude výherci udělena a bude vylosován náhradní výherce. 
 

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže,  
budou ze soutěže vyřazeny všechny jeho soutěžní registrace. 

V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude vylosován náhradní výherce. 
 

Organizátor společně se zadavatelem soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí sporných případů, 
zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. 

Takové rozhodnutí organizátora a zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. 
 

Veškeré výhry budou doručeny prostřednictvím společnosti Zásilkovna, s.r.o. na poštovní adresy výherců.  
 

Výhra se považuje za organizátorem předanou okamžikem jejího odeslání na výhercem uvedenou adresu, 
a to i v případech, kdy bude její doručení zmařeno z důvodů na straně soutěžícího nebo poskytovatele doručovacích služeb. 

 
Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou.  

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, 
ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 

 
Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. 

 
 

8. Práva a povinnosti zadavatele soutěže 
 

Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty 
a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí stranou tak, aby mohly být výhercům 

předány v souladu s těmito pravidly. 
 

Organizátor vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá. 
 

Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit dobu platnosti soutěže či soutěž ukončit, 
a to v průběhu celého soutěžního období. Organizátor má právo po dohodě se Zadavatelem kdykoliv změnit pravidla 

této soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně 
a zveřejněno na webových stránkách www.bonduelle.cz. 

 
Zadavatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. 

Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže 
a uveřejněna na internetové adrese www.bonduelle.cz. 

 
 

9. Všeobecné podmínky 
 

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu trvání soutěže. 
Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže. 

Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení všech soutěžních registrací. 
 
 

10.  Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

Odesláním soutěžní registrace soutěžící uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zadavateli jakožto správci, a to za 
účelem organizace a zajištění soutěže, prověření platné účasti soutěžícího v soutěži a případně za účelem předání výhry. 

Zpracování osobních údajů zahrnuje zasílání organizačních zpráv elektronickými prostředky nezbytných pro zajištění řádného 
průběhu soutěže. Rozsah využitých údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, 

případně dalších údajů, které správci v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne.  
 



Výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže (do vypořádání výher) a 
šest měsíců poté. Po skončení této doby bude nezbytný rozsah údajů a dokumentů uchován na základě oprávněného 

zájmu po dobu tří let pro ochranu při kontrolních řízení a obranu správce proti nárokům. 
Soutěžící má právo na námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu. 

 
Zpracování osobních údajů bude prováděno systematizovaně a mechanicky. 

Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu 
a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, zejména organizátorem.  

 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v soutěži. 

Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce. 
Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. 

 
Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích ze zákona č. 110/2019 Sb., 

o ochraně osobních údajů a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
tj. že má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, 

že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého 
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil 
takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. 

Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů, omezení zpracování a právo být zapomenut. Soutěžící má právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek vyloučení soutěžícího 
z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu. 

Kontaktní údaje správce jsou uvedené na http://bonduelle.cz/kontakty/  
Příjemci údajů: zpracovatelé v kategoriích – poskytovatelé sms a IT služeb, právní a účetní společnosti, organizátor. 

 
Soutěžící účastí v soutěži rovněž souhlasí s tím, že je správce oprávněn užít bezplatně křestní jméno, první písmeno 
příjmení a městskou část bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v 

souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.   
 
 

11. Závěrečná ustanovení – schválení pravidel 
 

Registrací do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené 
těmito pravidly soutěže. Registrací do soutěže dle čl. 5 těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, 

které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim. 
 

25. 2. 2021 

http://bonduelle.cz/kontakty/

