Úplná pravidla soutěže
„Vyhrajte s Lučinou chytré hodinky Apple Watch!“
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhrajte s Lučinou
chytré hodinky Apple Watch!“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu odsouhlasených zadavatelem soutěže (dále také jako
„pravidla“). Změny pravidel soutěže jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění zadavatelem soutěže na
adrese www.lucina-soutez.cz
1.
Zadavatel soutěže, pořadatel soutěže
Zadavatelem soutěže je společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s., se sídlem
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 44965117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22154 (dále také jako „zadavatel“).
Pořadatelem soutěže je společnost VELIAM s.r.o., se sídlem Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
IČ: 28877683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150656
(dále také jako „pořadatel“).
2.
Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 1. 11. 2020 0:00:01 hodin do 30. 11. 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/naseprodejny/mapa-prodejen (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).
3.
Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané zadavatelem pod obchodní značkou Lučina (dále
jen „soutěžní výrobek“) – viz seznam:
EAN výrobku
8 594 008 271 019
8 594 008 271 002
8 594 008 276 434
8 594 008 272 115
8 595 236 903 574
8 595 236 903 581
8 594 008 271 095
8 594 008 272 146
8 594 008 271 057
8 594 008 271 088
8 594 008 272 092
8 594 008 272 054
8 594 008 271 071
8 594 008 272 023
8 594 008 272 207
8 594 008 271 101
8 594 008 272 467
8 594 008 272 696
8 594 008 277 493
8 594 008 276 687
8 594 008 276 694
8 594 008 276 717
8 594 008 276 724
8 594 008 276 809
8 594 008 276 922
3 272 770 099 479
3 272 770 099 486
8 594 008 276 977
8 594 008 276 984

název výrobku
Lučina 62,5 g
Lučina 100 g
Lučina Pro děti 80 g
Lučina Pro děti 100 g
Lučina Mini natur 100 g
Lučina Mini rajče a bazalka 100 g
Lučina 120 g
Lučina se smetanou 120 g
Lučina Linie 120 g
Lučina s pažitkou 120 g
Lučina se šunkou 120 g
Lučina Jogurtina 120 g
Lučina přírodní - pro celou rodinu 200 g
Lučina s pažitkou - pro celou rodinu 200 g
Lučina Krémová 80 g
Lučina Krémová se sušenými rajčaty 80 g
Lučina Krémová s jogurtem 80 g
Lučina Krémová se šunkou 80 g
Lučina Krémová - natur 140 g
Lučina Nadýchaná se smetanou 140 g
Lučina Nadýchaná s bylinkami 140 g
Lučina Nadýchaná se šalotkou 140 g
Lučina Nadýchaná s okurkou 140 g
Lučina Nadýchaná bez laktózy 140 g
Lučina Nadýchaná s ořechy 140 g
Lučina Kozí - natur 150 g
Lučina Kozí s bylinkami 150 g
Lučina Salátová jemně slaná 150 g
Lučina Salátová bylinková 150 g

4.
Účastník soutěže
4.1. 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“).
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, pořadatele 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.
5.
Princip a podmínky soutěže
5.1. Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem alespoň 3 soutěžních výrobků v době konání
soutěže a v místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).
5.2. Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím
níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Účastník se zapojí/zaregistruje do
soutěže tak, že po uskutečnění soutěžního nákupu vyplní ve formuláři na webové stránce soutěže
www.lucina-soutez.cz (dále jen „soutěžní web“) svůj kontaktní e-mail, místo nákupu, datum nákupu
a čas nákupu ve formátu dd.mm.rrrr hh:mm (např. 02.11.2020 13:56), jako je uvedeno na soutěžní
účtence. Nevyplněné nebo částečně vyplněné formuláře nebudou zařazeny do soutěže.
5.3. Řádným vyplněním a odesláním formuláře na soutěžním webu vstupuje soutěžící do soutěže,
vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Aby byl soutěžící zařazený do
slosování, musí uskutečnit nákup a odeslat vyplněný online soutěžní formulář.
5.4. Každá soutěžní účtenka může být zaregistrovaná do soutěže jen jednou. Každý účastník je povinen
uvést při komunikaci pravdivé a validní (platné) údaje, v opačném případě bude účastník ze soutěže
vyloučen.
5.5. 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.
5.6. 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.
5. 7. 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).
5.8. Každý jednotlivý soutěžící může v době konání soutěže získat max. 1 hlavní 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 vrhu v
soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).
5.9. Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se soutěže zúčastnil. Zaslání kopií
účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost pořadatele, je jednou ze základních podmínek
účasti a nedílnou podmínkou pro zisk výhry (viz výše i níže). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání
pořadatele 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 pořadatele soutěže, který je oprávněn
rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.
5.10. V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat
splnění uvedených podmínek na soutěžícím.
6.
Výhry v soutěži a vyhodnocení soutěže
6.1. Výhrou v soutěži jsou hodinky Apple Watch Series 5 v bílé barvě, v hodnotě 11.690 Kč vč. DPH (dále
jen „výhra“). Do soutěže je vloženo celkem 15 kusů.
6.2. Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.
Losování proběhne za přítomnosti zástupce zadavatele a pořadatele a z losování bude vyhotoven
písemný zápis.
6.3. Seznam výherců, resp. seznam výherních účtenek uvádějící datum, čas ze soutěžní účtenky a město
bude zveřejněn nejpozději do 4. prosince 2020.
6.4. Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil do registračního
formuláře na soutěžním webu, a to nejpozději do 7. prosince 2020 (dále také jako „výherní zpráva“).
6.5. V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící vyzván k zaslání fotografie/scanu
soutěžní účtenky (popř. všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže), dále doplní jméno,
příjmení a adresu, kam mu bude zaslána jeho výhra, a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů
za účelem zaslání výhry. Pořadatel je oprávněn dle svého uvážení a v případě pochybností o
pravosti výherní účtenky požádat výherce o zaslání originálu soutěžní účtenky. Odpověď na výherní
zprávu (tedy vyplněný výherní formulář) musí být doručen do 5 pracovních dnů od odeslání výherní
zprávy. Pokud tak neučiní, nebo pokud nebude zaslaná soutěžní účtenka odpovídat pravidlům
soutěže, nárok na výhru zaniká a výhra propadá pořadateli.
6.6. Teprve po prověření úplnosti odpovědi na výherní zprávu budou odeslány výhry výhercům soutěže.
Výhry budou odeslány nejpozději do 15. prosince 2020.
6.7. V případě nedoručení, všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v odpovědi na výherní zprávu
požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v
rámci soutěžní registrace) se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch
zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Soutěžící, kteří nevyhráli hlavní výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
6.8. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Pořadatel 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 pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. Pro případ reklamace poskytne pořadatel
soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: soutez@lucina-soutez.cz nebo
info@veliam.cz
6.9. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.
7.

Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
7.1. Pořadatel, jako správce osobních údajů, zpracovává e-mail účastníka soutěže, jenž účastník uvede
při registraci do soutěže v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Právním základem pro zpracování osobních údajů – e-mailové adresy je souhlas účastníků daný
odesláním registračního formuláře a zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

7.2. Osobní údaje účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na
dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání
a realizace výher.
7.3. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, a doručovací adresa, kam bude odeslána výhra,
budou pořadatelem, jako správcem osobních údajů zpracovávány na základě souhlasu daného
účastníky při vyplnění a odeslání výherního formuláře (zaškrtnutím polička „Souhlas se zpracováním
osobních údajů“). Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze
strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 1 roku.
7.4. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech je nezbytným předpokladem
pro účast účastníků v soutěži a bez poskytnutí těchto údajů se osoby nebudou moci zúčastnit soutěže
podle těchto pravidel.
7.5. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem
automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích
zemí.
7.6. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím spolupracujících
agentur pořadatele, které budou v pozici zpracovatelů. Správce se zavazuje uzavřít se zpracovateli
smlouvu o zpracování osobních údajů.
7.7. Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za
podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které
poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat
pořadatele, a to na e-mailové adrese info@veliam.cz nebo soutez@lucina-soutez.cz
Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese
info@veliam.cz nebo soutez@lucina-soutez.cz
Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný
stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
7.8. Originál soutěžní účtenky je soutěžící povinen pečlivě uschovat pro účely případného ověření údajů
(viz. čl. 5 těchto pravidel). Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak
znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující
provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.
7.9. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo nejednající
fair play nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání
výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok
na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o
jejím dalším užití.
7.10. Pořadatel se souhlasem zadavatele si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7.11. Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch
zadavatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.
7.12. Pořadatel s předchozí dohodou se zadavatelem si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit
podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit bez jakékoliv náhrady, přerušit či odložit
nebo prodloužit dobu konání soutěže.
7.13. Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. není pořadatelem soutěže, neodpovídá za průběh soutěže,
není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění třetích stran, tudíž nenese žádnou
odpovědnost za tuto soutěž.

7. 14. Případné dotazy mohou soutěžící zasílat na adresu info@lucina-soutez.cz nebo info@veliam.cz
7.15. Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech
v souvislosti se soutěží, avšak tato Úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná
závazná, úplná a konečná.
7.16. Tato podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna
v elektronické podobě na internetové stránce www.lucina-soutez.cz

