
Pravidla

„SOUTĚŽ 110 LET S VÁMI   “  

(soutěž probíhá od 1. 10. do 24. 11. 2020)

1. Organizátor a pořadatel

Organizátorem a pořadatelem spotřebitelské soutěže je firma Jednota,  obchodní družstvo Tábor,
se sídlem Budějovická 1413, 390 02  Tábor  IČ: 00031925

2. Doba a  místo konání soutěže

Soutěž probíhá v maloobchodní síti prodejen Jednoty, OD Tábor v termínu 1.10.-24.11.2020.

3. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let,
které splní podmínky účasti v soutěži. Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v sou-
těži a zavazuje se je dodržovat. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci družstva.

4. Podmínky soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v období od 1.10.-24.11.2020 uskuteční nákup v hodnotě nad
500,-Kč v některé z prodejen Jednoty, OD Tábor. Zákazník odtrhne od účtenky soutěžní kupón,
kde uvede své jméno, příjmení, adresu, telefon a vhodí do soutěžní schránky v prodejně.

Po ukončení  termínu soutěže budou soutěžní  kupóny z prodejen doručeny na ústředí  Jednoty,  
OD Tábor. Nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže bude vylosováno na ústředí Jednoty, OD Tá-
bor celkem 10 výherců věcných cen. Losování proběhne za přítomnosti nejméně 

3 zástupců pořadatele a zástupce kontrolní komise družstva. Oznámení o výhře jednotlivým výher-
cům proběhne telefonicky (příp. písemně) do 14 dnů po losování na uvedený telefon/adresu na sou-
těžním kupónu. Následně po domluvě termínu budou ceny předány výhercům. Ceny budou předány
výhercům buď na ústředí Jednoty, OD Tábor nebo v prodejně, kde se výherce zúčastnil soutěže.
Hlavní výhra bude předána v místě dle určení pořadatele. Pořadatel nezodpovídáme za nedoručení
informace o výhře v případě změny adresy/telefoního čísla výherců, o které jsme nebyli včas infor-
mováni.

Seznam výherců bude zveřejněn na www.jednota-tabor.cz a v prodejnách nejpozději do 14 dnů do
vylosování.



5. Popis výher

1. cena - Auto Škoda Fabia hatchback
2. cena – Výčepní komplet s chlazením
3. cena – Vinotéka GUZZANTI GZ 18S
4. cena – Poukázky do alza.cz v hodnotě 5.000,- Kč (10 x 500,- Kč)
5. cena – Bezdotykový odpadkový koš helpmation 12L
6. cena – Spací pytel Mumie Super comp 250g/m2
7. cena – Ultrazvukový měřič vzdálenosti s měřičem Toolcraft
8. cena – Skládací nákupní košík Jogobella + míč Lotto
9. cena – Skládací nákupní košík Jogobella + míč Lotto
10. cena – Skládací nákupní košík Jogobella + míč Lotto

6. Převzetí výher

Výherce je povinen prokázat se při převzetí výhry platným občanským průkazem – jméno, příjmení
a  adresa  se  musejí  shodovat  s  údaji  uvedenými na  soutěžním kupónu.  Výhry  bude možné vy-
zvednout nejpozději do 31.12.2020. V případě nevyzvednutí výhry do tohoto termínu výhra propadá
a bude využita v dalších marketingových akcích. 

7. Práva a povinnosti

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly, zavazuje se je závazně do-
držovat a uděluje souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje po-
skytnuté v rozsahu této soutěže (viz část 8). Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje
soutěžících skartovány. 

Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže, v souladu s paragrafem 12 Občanského zákoníku, souhlas
s  použitím své  podobizny,  obrazových snímků a  obrazových a  zvukových záznamů,  týkajících
se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti   s  pře-
dáváním cen soutěže, v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích
a na webových stránkách organizátora v rámci vyhlášení výsledků.

Organizátor je  také oprávněn bezplatně uveřejnit jméno, příjmení, neúplnou adresu bydliště a foto-
grafie  výherců  v  propagačních  materiálech,  sdělovacích  prostředcích,  na  sociálních  sítích  a  na
webových stránkách.

Organizátor je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit
a vyhrazuje si právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto
cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné. 

Organizátor soutěže neodpovídá za případné skryté vady jednotlivých cen.

8. Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže je společnost Jednota, obchodní druž-
stvo Tábor, se sídlem Budějovická 1413, 390 02 Tábor, IČ: 000 31 925.



Osobní údaje účastníků soutěže (jméno, příjmení, adresa, telefon) jsou zpracovávány na základě
oprávněného  zájmu  správce  za  účelem vyhodnocení  soutěže,  informování,  zveřejnění  výherců.
V případě,  že  se  soutěžící  stane  výhercem,  uděluje  také  souhlas  se  zpracováním poskytnutých
kontaktních  údajů  (jméno,  příjmení,  adresa,  telefon)  pro  účely  předání  a  zaslání  výhry.
Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze účastnit této soutěže.

Právním  základem  pro  toto  zpracování  jsou  tato  pravidla  soutěže,  které  představují  smluvní
ujednání mezi účastníkem soutěže a organizátorem soutěže.

Osobní údaje poskytnuté v rámci soutěže nejsou dále zpracovávány pro jiný účel, než je tato soutěž.
Správce uchovává osobní údaje výherců po dobu přiměřenou tomuto účelu, nejdéle však po dobu
2 let od předání výhry.

Účastník soutěže má právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, tzn. má právo získat od or-
ganizátora soutěže potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Dále
má účastník právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů, které se ho
týkají. Tato práva může účastník soutěže uplatňovat prostřednictvím e-mailu nebo osobně v sekreta-
riátu organizátora/správce (sekretariat@jednota-tabor.cz).

V případě, že se účastník soutěže domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutě-
že došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679) má právo vznést námitku proti zpracování a právo obrátit se v případě po-
chybnosti o dodržování souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

9. Partneři soutěže

KOSTELECKÉ UZENINY a.s., MP KRÁSNO, a.s., LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Krahulík-
MASOZÁVOD Krahulčí a.s.,  BUDĚJOVICKÝ BUDVAR  n.p.,  BIDFOOD Czech Republic  s.r.o.,
PĚKNÝ- Unimex s.r.o. , GLOMEX s.r.o., MASO UZENINY PÍSEK a.s., TCHIBO PRAHA spol. s r.o.

mailto:sekretariat@jednota-tabor.cz

