PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen
„Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Prague Labs s.r.o. se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21 126,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 241440 (dále
jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ (dále jen „Soutěž“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“)
v období od 1. 4. 2021 00:00:00 hod. do 10. 6. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).
Tato pravidla upravují výhradně tu část Soutěže, která probíhá na území České republiky ve vztahu ke
spotřebitelům vymezeným v čl. 1 těchto pravidel. Pravidla upravující průběh Soutěže na území Slovenské
republiky, vztahující se na spotřebitele vymezené v pravidlech pro slovenskou část Soutěže, jsou k dispozici na
www.soutez.kitkat.cz. Výhry a vyhodnocení Soutěže jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky
(dále jen „Soutěžící“).
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. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho

zasláním na e-mail info@nestle.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.
Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a
v Době jejího konání provede alespoň jednu platnou soutěžní registraci (dále jen „Soutěžní registrace“).

2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY
Za soutěžní výrobky se pro účely této Soutěže považují výrobky Pořadatele prodávané v Místě a Době konání
soutěže:
- KITKAT 4 Finger 41,5 g
- KITKAT CHUNKY Mléčný 40 g
- KITKAT CHUNKY Burákové máslo 42 g
- KITKAT CHUNKY Bílý 40 g
označené pro účely této Soutěže soutěžním obalem (dále jen „Soutěžní obal“) vyzívajícím k zapojení do této
Soutěže (dále jen „Soutěžní výrobek“). Na vnitřním obalu Soutěžního výrobku je vytištěn 12místný unikátní
alfanumerický kód (dále jen „Unikátní kód“)
Ukázka Soutěžních výrobků v Soutěžním obalu:

3. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU A REGISTRACE DO SOUTĚŽE
3.1. NÁKUP SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU
Soutěžící zakoupí v libovolném maloobchodu, velkoobchodu či e-shopu v Místě a Době konání Soutěže Soutěžní
výrobek opatřený Soutěžním obalem (dále jen „Soutěžní nákup“).
Soutěžící je povinen si uschovat všechny Soutěžní obaly od Soutěžních výrobků, se kterými se Soutěže zúčastnil,
a to až do vypořádání Výher v Soutěži. V případě Výhry 10.000,-Kč či 100.000,-Kč budou Soutěžící vyzváni
k předložení příslušného Soutěžního obalu, s nímž se do Soutěže zapojili a který byl označen jako výherní
(případně si Organizátor vyhrazuje právo požadovat předložení všech Soutěžních obalů, s nimiž se Soutěžící
zapojil do Soutěže).
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě Výhry lze k prokázání splnění podmínek těchto pravidel
zaslat Soutěžní obaly Soutěžních produktů, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného
Soutěžního nákupu – tedy, zejm. budou celistvé, neponičené, bude patrný druh a název Soutěžního výrobku, a
čitelný Unikátní kód odpovídající Unikátnímu kódu zaregistrovanému do Soutěže. Pokud Soutěžící uvedené
nedoloží (např. obal bude značně poškozen, Unikátní kód znehodnocen, neplatný Unikátní kód, atp.), nestane
se výhercem a ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím
dalším užití.
3.2. REGISTRACE NA SOUTĚŽNÍM WEBU
Po provedení Soutěžního nákupu Soutěžního výrobku navštíví Soutěžící v Době konání Soutěže internetové
stránky www.soutez.kitkat.cz (dále jen „Soutěžní web“), kde provede Soutěžní registraci.
Soutěžící provede Soutěžní registraci (resp. zaregistruje pod svými kontaktními údaji Unikátní kód)
prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Soutěžním webu, do kterého zadá:
1. své jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu,
2. Unikátní kód ze Soutěžního obalu,
3. následně, pro úspěšné dokončení Soutěžní registrace Soutěžící:
a) potvrdí, že se seznámil s pravidly této Soutěže, vyjadřuje s nimi dobrovolně svůj výslovný souhlas a
zavazuje se je dodržovat;
b) dobrovolně vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a
předání výhry podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 1 pravidel (Soutěžící bere na vědomí, že
v případě, že tento souhlas neudělí, nebude moci být zařazen do Soutěže); a prostřednictvím tlačítka
„Odeslat“ odešle takto řádně vyplněný registrační formulář Technickému správci.
c) Soutěžící bude rovněž moci (v rámci kompletace registračního formuláře), v případě svého zájmu,
udělit zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka svůj dobrovolný souhlas se zpracováním
osobních údajů pro marketingové účely podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 2 těchto pravidel.

Čas odeslání Soutěžní registrace musí být uskutečněn v Době konání Soutěže.
Okamžikem doručení řádně vyplněného registračního formuláře Technickému správci (obsahujícího validní,
v Soutěži dříve nepoužitý Unikátní kód) je Soutěžící registrován do Soutěže. O úspěšné Soutěžní registraci je
Soutěžící informován zprávou zobrazenou na obrazovce zařízení, ze kterého Soutěžní registraci provedl.
Každý Unikátní kód obsahuje unikátní kombinaci znaků, kterou je možné pro účast v Soutěži (Soutěžní registraci)
použít pouze jednou. Opakovaný pokus o nahrání téhož Unikátního kódu není technicky možný – v případě, kdy
je při pokusu o registraci do Soutěže uveden již registrovaný Unikátní kód, nebude tento Unikátní kód do
Soutěže zařazen.
Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou.
Opakovaná účast v Soutěži je podmíněna vždy novou Soutěžní registrací, tzn. dalším Soutěžním nákupem
Soutěžního výrobku, a řádnou Soutěžní registrací nového Unikátního kódu.

4. VÝHRA, ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
4.1. VÝHRA
Do soutěže jsou zařazeny následující výhry:
a) 15 x 100.000,-Kč
b) 200 x 10.000,-Kč
c) 10.000 x poukázka na nákup 1 kusu KitKat McFlurry v restauraci McDonald´s
(výše a dále jako „Výhra“)
Do Soutěže je tak vloženo celkem 10.215 ks Výher.
Soutěžící je o své Výhře a druhu Výhry x případně nevýhře informován obratem po dokončení Soutěžní
registrace prostřednictvím Soutěžního webu, přímo na obrazovce zařízení (zároveň je informován o možnosti
zapojit se do doplňkové akce – viz dále). V případě Výhry jsou Soutěžícímu obratem také zaslány podrobnosti o
Výhře a pokyny k jejímu uplatnění, a to formou odpovědního e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu, kterou
uvedl při Soutěžní registraci (dále jen „Informační e-mail“).
V rámci informačního okna, kde je Soutěžící informován o případné Výhře či nevýhře, je Soutěžící zároveň
informován o možnosti zapojit se do doplňkové soutěže o houpací sítě KitKat (dále jen „Doplňková soutěž“).
Přesná pravidla Doplňkové soutěže tvoří nedílnou Přílohu č. 3 těchto pravidel. Zapojení se do Doplňkové soutěže
je dobrovolné a nemá vliv na účast v Soutěži.

Uplatnění a čerpání Výhry:
V případě Výhry 10.000,-Kč nebo Výhry 100.000,-Kč je součástí Informačního e-mailu i výzva k doručení
originálu Soutěžního obalu s příslušným Unikátním kódem (viz čl. 3.1.) na adresu „KitKat soutěž“, Barracuda BS,
Modřanská 394/102, 147 00 Praha 4, a poskytnutí kontaktních údajů Soutěžícího (jméno, příjmení, e-mailová
adresa a číslo bankovního účtu, na který má být doručena Výhra), a to prostřednictvím on-line formuláře (na
nějž bude Informační e-mail odkazovat prostřednictvím odkazu tzv. prolinku).
Soutěžní obal Soutěžního výrobku a kontaktní údaje musí Soutěžící odeslat nejpozději v poslední den termínu
komunikovaném v Informačním e-mailu. Nárok na Výhru vzniká Soutěžícímu až v případě úspěšné kontroly
Soutěžního obalu s adekvátním Unikátním kódem s kladným výsledkem. V případě nesplnění podmínek (např.
neodpovídající Unikátní kód), popř. nezaslání Soutěžního obalu a všech výše zmiňovaných údajů v požadované
lhůtě (či v případě, že tyto doklady a údaje nebudou kompletní, nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným
v rámci Soutěžních registrací) Soutěžící se nestává výhercem. V obou případech bude Soutěžící o výsledku
informovaný prostřednictvím odpovědního e-mailu. Soutěžní obaly doporučujeme zasílat prostřednictvím
doporučené pošty a před jejich odesláním zajistit jejich fotografii, pro případné problémy s doručováním
(prokázání existence Soutěžního obalu a jeho odeslání).
- Příslušná Výhra 10.000,-Kč nebo 100.000,-Kč bude potvrzenému výherci připsána na uvedený
bankovní účet, a to nejpozději do 4 týdnů od skončení Soutěže.
- V případě, že Soutěžící nevlastní bankovní účet, informuje o této skutečnosti Pořadatele, resp.
Organizátora Soutěže prostřednictvím funkčnosti uvedené v on-line formuláři, do kterého navíc zadá
svou korespondenční adresu. V případě potvrzení nároku na Výhru mu Výhra bude zaslaná
prostřednictvím poštovní poukázky, a to nejpozději do 4 týdnů od skončení Soutěže.
Osoby mladší 18 let mohou být v této chvíli Organizátorem zároveň vyzvány k zaslání souhlasu zákonného
zástupce s účastí v Soutěži.
V případě Výhry poukázka na nákup 1 kusu McFlurry v restauraci McDonald´s je prostřednictvím Informačního
e-mailu Soutěžící informován o způsobu uplatnění této Výhry a zároveň je mu zaslán 6místný kód potřebný pro
čerpání dané Výhry. Pro možnost čerpání Výhry si musí Soutěžící stáhnout aplikaci McDonald´s a v termínu od 1.
4. do 30. 6. 2021 zadat zaslaný 6místný kód v rámci aplikace McDonald´s do zde umístěného formuláře. Řádným
zadáním kódu v aplikaci bude výherci v kupónové sekci aplikace vygenerována poukázka na nákup 1 kusu
McFlurry v restauraci McDonald´s. Poukázku musí výherce uplatit do 10 dnů od vygenerování poukázky v
kupónové sekci aplikace.
Počet možných Výher na jednoho Soutěžícího není nijak omezen. Každá Soutěžní registrace Soutěžícího je
však podmíněna novým Soutěžním nákupem nového Soutěžního výrobku s novým Unikátním kódem.
4.2. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
Elektronický systém Technického správce přidělil každému Unikátnímu kódu specifikaci, zda se jedná o
nevýherní či výherní kód (a v případě výherního Unikátního kódu i předem určuje o jakou Výhru se jedná).
Informace je Unikátním kódům přidělena předem, před zahájením Soutěže, a nelze do ní nijak zasahovat.

Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni řádným uplatněním výherního Unikátního
kódu v rámci Soutěžní registrace.
Systém Technického správce okamžikem zadání Unikátního kódu do registračního formuláře okamžitě určí, zda
se jedná o výherní (případně o jakou výhru se jedná) či nevýherní Unikátní kód a ihned po dokončení Soutěžní
registrace Soutěžícího informuje o výhře (případně jaké výhry) či nevýhře.
O vyhodnocení Soutěže bude, po skončení Soutěže, pořízen písemný protokol.
V případě, že se do Soutěže zapojí menší počet Soutěžících než Soutěžních výrobků s Unikátními kódy
zařazených do Soutěže nebo podmínky pro zařazení do Soutěže nesplní dostatečný počet Soutěžících,
nerozdělené Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich použití.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY
Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu
www.soutez.kitkat.cz uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu: jméno,
příjmení, platná e-mailová adresa, Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, a to pro účel vedení Soutěže
zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel.
Výherce dále uděluje souhlas se zpracováním dalších údajů potřebných pro kontrolu soutěže a předání Výhry v
rozsahu: číslo bankovního účtu, respektive ulice a č. p., město/obec a PSČ v případě, že výherce nevlastní
bankovní účet či se stane výhercem Doplňkové soutěže. Soutěžící zároveň zaškrtnutím příslušného políčka
souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou Organizátor a
Technický správce. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící
ztrácí nárok na Výhru či Výhru v Doplňkové soutěži.
Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře uděluje svůj výslovný souhlas se
zpracováním osobních údajů pro marketingové účely dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy č. 2, která je
nedílnou součástí těchto pravidel. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či
prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Účast v Soutěži
zaškrtnutím tohoto políčka není podmíněna.
Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a
násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno
příjmení a město/obec bydliště Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele s tím, že mohou
být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle
tohoto odstavce se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.

6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Vícenásobná účast v Soutěži je možná vždy jen s novým Soutěžním nákupem a Soutěžní registrací a pokaždé při
řádném splnění podmínek účasti.
Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel ani další subjekty podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto subjektů, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Počet možných Výher na jednoho Soutěžícího není nijak omezen. Každá Soutěžní registrace Soutěžícího je
však podmíněna novým Soutěžním nákupem nového Soutěžního výrobku s novým Unikátním kódem.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit celkový počet Výher v Soutěži, 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.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry či Výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit,
propadají Pořadateli.
Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli,
Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve
smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se jakkoliv
podílejí na organizaci a vyhodnocení Soutěže „Vyhraj a dej si pauzu od účtů“. Ostatní osoby v zaměstnaneckém
nebo obdobném poměrů k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem,
jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů z účasti v Soutěži vyloučeny nejsou.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže
zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou
zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady
vyloučena.
Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, Informačních emailů, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy
souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její pravidla po celou Dobu konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na Soutěžním webu

www.soutez.kitkat.cz a www.nestle.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná
pravidla.
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. Soutěžící bude ze Soutěže
vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na
spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této
Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla
danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku Výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze
Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech případně prostřednictvím
elektronické pošty na adresu info@nestle.cz a to do 30 pracovních dnů od ukončení Soutěže. 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.
Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s
účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry.
Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od
potvrzení výhry v Soutěži. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není od
daně osvobozena) v České republice.
V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo
jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných
pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech
určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.
Úplné znění pravidel je k dispozici na Soutěžním webu www.soutez.kitkat.cz a na www.nestle.cz v sekci Soutěže.
Dotazy je možné směrovat na e-mail info@nestle.cz, bezplatnou telefonickou linku 800 135 135 v pracovních
dnech 8.00 - 16.00, nebo na Facebookovou stránku KitKat (@kitkatczsk).
V Praze dne, 31. 3. 2021

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“

PŘÍLOHA č. 1
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Prague Labs s.r.o. se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21 126,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 241440 (dále
jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ (dále jen „Soutěž“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“)
v období od 1. 4. 2021 00:00:00 hod. do 10. 6. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Tato
pravidla se uplatní pouze pro Soutěž konanou na území České republiky.

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu
www.soutez.kitkat.cz dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu
poskytnutých osobních údajů (dále též „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o.
se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481, jakožto správce, a s jejich zpracováním
prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce a Organizátor) pro účely této Soutěže, a to po dobu
nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který
neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže

zařazen.
Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o
ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho
osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto
Údaje případně zpřístupněné,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
• právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají
nezákonně,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního
údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje
povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.
Zpracovávané osobní údaje všech Soutěžících: jméno, příjmení, platná e-mailová adresa.
Další údaje zpracovávané pouze u Výherců Soutěže: číslo bankovního účtu případě korespondenční adresa u
Výherců, kteří nevlastní bankovní účet.
Další údaje zpracovávané pouze u Výherců Doplňkové soutěže: korespondenční adresa.
Osobní údaje se zpracovávají zejména 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,
kterým je Organizátor a Technický správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou
ukládána v digitální formě.
Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením
e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním
svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“

PŘÍLOHA č. 2
SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Prague Labs s.r.o. se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21 126,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 241440 (dále
jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ (dále jen „Soutěž“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“)
v období od 1. 4. 2021 00:00:00 hod. do 10. 6. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Tato
pravidla se uplatní pouze pro Soutěž konanou na území České republiky.

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu
www.soutez.kitkat.cz dobrovolně souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro nabízení produktů a služeb
Pořadatele, informování o marketingových akcích Pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení Pořadatele
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně na 2 roky ode dne jejich
poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je oprávněn pro Pořadatele
provádět Organizátor a Technický správce, případně další zpracovatel, jehož Pořadatel smluvně pověří takovým

zpracováním.
Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o
ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho
osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto
Údaje případně zpřístupněné,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
• právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají
nezákonně,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního
údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje
povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.
Soutěžící poskytuje souhlas Pořadateli se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel v rozsahu jméno,
příjmení, e-mailová adresa.
Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením
e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním
svého souhlasu nebude ovlivněna účast Soutěžícího v této Soutěži ani nárok na výhru v Soutěži.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“
PŘÍLOHA č. 3
DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ O HOUPACÍ SÍTĚ KITKAT (dále jen „Doplňková soutěž“)
POŘADATEL DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen
„Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)

TECHNICKÝ SPRÁVCE DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
Corporate Identity s.r.o. se sídlem v Praze 7, Osadní 12a, 170 00, Česká republika, IČO: 271 48 220, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 99931 (dále jen
„Technický správce“).

NÁZEV DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ – DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ“ (dále jen „Doplňková soutěž “)

1. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
Doplňková soutěž je nedílnou součástí Soutěže, probíhá tedy v rámci uvedené Soutěže také společně na území
České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Doplňkové soutěže“) v období od 1. 4. 2021
00:00:00 hod. do 10. 6. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Doplňkové soutěže“). Výhry a vyhodnocení
Doplňkové soutěže jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

2. PODMÍNKY ÚČASTI V DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽI
Doplňkové soutěže se může zúčastnit pouze Soutěžící, který zcela splnil soutěžní podmínky a řádně se
zaregistroval do Soutěže, resp. provedl řádně Soutěžní registraci na Soutěžním webu.
V případě úspěšné Soutěžní registrace v Soutěži je Soutěžící ihned na Soutěžním webu informačním oknem (jímž
je Soutěžící informován o případné Výhře či nevýhře v Soutěži) zároveň informován o možnosti zapojit se do
Doplňkové soutěže o houpací sítě KitKat, a to tak, že vyplní krátký dotazník týkající se Soutěže výrobků KitKat.
Vstup do dotazníku je umožněn právě prostřednictvím informačního okna a odkazu v něm, pozdější vstup do

dotazníku není možný. Úplným a řádným vyplněním dotazníku a jeho odesláním Technickému správci Soutěže
v Době trvání Soutěže je Soutěžící zařazen do Doplňkové soutěže.

3. VÝHRA, ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
Do Doplňkové soutěže jsou zařazeny následující výhry: 10 x houpací síť KitKat (výše a dále jako „Výhra v
Doplňkové soutěži“).
Soutěžící je o své Výhře v Doplňkové soutěži informován do 8 pracovních dnů po ukončení Soutěže, a to formou
odpovědního e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu, kterou uvedl Soutěžící při Soutěžní registraci (dále jen
„Zpráva o výhře “). Zpráva o výhře Soutěžícího zároveň informuje o podmínkách čerpání Výhry v Doplňkové
soutěži a vyzývá jej k poskytnutí kontaktních údajů Soutěžícího (jméno, příjmení, e-mailová adresa a doručovací
adresa, na kterou má být doručena Výhra), a to formou odpovědí na Zprávu o výhře.
Kontaktní údaje musí Soutěžící odeslat nejpozději v poslední den termínu komunikovaném ve Zprávě o výhře.
Nárok na Výhru v Doplňkové soutěži Soutěžícímu vzniká až v případě úspěšné kontroly splnění podmínek
Doplňkové soutěže. V případě nesplnění podmínek např. nezaslání všech výše zmiňovaných údajů v požadované
lhůtě Soutěžící se nestává výhercem. V případě potvrzení nároku na Výhru v Doplňkové soutěži mu bude tako
Výhra zaslaná prostřednictvím provozovatele zasílatelských služeb na adresu na území České republiky,
nedohodne-li se Soutěžící a Organizátor jinak, a to nejpozději do 4 týdnů od skončení Soutěže.
Soutěžící se může do Doplňkové soutěže zapojit opakovaně, vždy však s novou Soutěžní registrací splňující
pravidla této Soutěže. Výhercem Doplňkové soutěže se však Soutěžící může stát pouze jednou. V případě
opakovaného vzniku nároku na Výhru v Doplňkové soutěži se k tomuto nepřihlíží a losování výherce Doplňkové
soutěže bude v případě této Výhry v Doplňkové soutěži opakováno.

4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
Výherci Doplňkové soutěže (splní-li veškeré podmínky těchto Pravidel) budou určeni losováním provedeným
elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže bude vylosováno ze všech Soutěžících
řádně zapojených do Doplňkové soutěže, 10 Výherců Doplňkové soutěže vyhrávající 1 kus Výhry v Doplňkové
soutěži. O losování Doplňkové soutěže bude, po skončení Soutěže, pořízen písemný protokol.
V případě, že se do Doplňkové soutěže zapojí menší počet Soutěžících než Výher v Doplňkové soutěži nebo
podmínky pro zařazení do Soutěže nesplní dostatečný počet Soutěžících, nerozdělené Výhry v Doplňkové soutěži
propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich použití.

5. DALŠÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE
Další podmínky Doplňkové soutěže, které nejsou speciálně upravené touto Přílohou č. 3 Pravidel se uplatní
přiměřeně práva a povinnosti stanovené Pravidly Soutěže, včetně zpracování osobních údajů.
V Praze dne, 31. 3. 2021

DODATEK Č. 1 K PRAVIDLŮM SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“
Dodatek navyšuje počet výher „poukázka na nákup 1 kusu KitKat McFlurry v restauraci McDonald´s“. Změna je
žlutě zvýrazněna.

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen
„Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Prague Labs s.r.o. se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21 126,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 241440 (dále
jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ (dále jen „Soutěž“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v
období od 1. 4. 2021 00:00:00 hod. do 10. 6. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Výhry a
vyhodnocení Soutěže jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

DODATEK Č. 1:
V souladu s ustanovením čl. 6 Další podmínky soutěže „VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ rozhodl Pořadatel o
změně pravidel této soutěže, a to tak, že se mění počet výher zařazených do soutěže, tím způsobem, že se
počet výher „poukázka na nákup 1 kusu KitKat McFlurry v restauraci McDonald´s“ z 10.000 ks zvyšuje na
40.000 ks. V tomto ohledu tak dochází k změně:
čl. 4.1 VÝHRA pravidel soutěže „VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ tak, že se původní znění odstavce:
-

-

Do soutěže jsou zařazeny následující výhry:
a) 15 x 100.000,-Kč
b) 200 x 10.000,-Kč
c) 10.000 x poukázka na nákup 1 kusu KitKat McFlurry v restauraci McDonald´s
(výše a dále jako „Výhra“)
Do Soutěže je tak vloženo celkem 10.215 ks Výher.

nahrazuje ustanovením:

-

-

Do soutěže jsou zařazeny následující výhry:
a) 15 x 100.000,-Kč
b) 200 x 10.000,-Kč
c) 40.000 x poukázka na nákup 1 kusu KitKat McFlurry v restauraci McDonald´s
(výše a dále jako „Výhra“)
Do Soutěže je tak vloženo celkem 40.215 ks Výher.

Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem zveřejnění na Soutěžním webu www.soutez.kitkat.cz a
www.nestle.cz resp. dne 30. 4. 2021.
Ostatní ustanovení pravidel soutěže „VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ zůstávají touto změnou ve znění
dodatku č. 1 nedotčená.

V Praze dne 30. 4. 2021

