
Pravidla soutěže „Postav se zimě s Actimelem“ 

 

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Postav se zimě s Actimelem“ 

(dále jen „soutěž“).  

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke 

spotřebitelům.  

 

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí pořadatele pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to zveřejněno na adrese 

www.actimel.cz.     

 

1. Pořadatel a objednatel soutěže 

Pořadatel soutěže je společnost Barracuda BS spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 1199/7, Česká 
republika, IČO: 49707418, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 22873, (dále jen 
„pořadatel“). E-mail pořadatele: actimel@web-souteze.cz 
 
Objednatelem soutěže je Danone a.s., se sídlem V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45272972, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen „objednatel“). 
 
2. Termín a místo soutěže 

Soutěž probíhá v období od 15. 1. 2020 00:00:00 hod. do 15. 3. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba trvání 

soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla upravují výhradně tu část soutěže, 

probíhající na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). Objednatelem soutěže na území 

Slovenské republiky je slovenská společnost DANONE, spol. s r.o. Výhry a vyhodnocení soutěže jsou společné 

pro Českou a Slovenskou republiku. 

 

3. Komu je soutěž určena? 
Účastníkem se může stát pouze na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší 18 let s doručovací adresou 
a trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující 
podmínky stanovené v předcházející větě. 
 
Této soutěže se nemohou zúčastnit osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, objednateli, 

či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve 

smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

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 ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

 

4. Pravidla soutěže 
 
Soutěžící se platně zúčastní soutěže tak, že si během trvání soutěže v jakémkoliv obchodě v České republice nebo 
ve Slovenské republice koupí některý z následujících soutěžních produktů: Actimel - příchutě Bílý, Jahoda, Bez 
přidaného cukru, Lesní ovoce, Multifruit, Granátové jablko-borůvka-maca, Meda-papája-propolis, Šípek - 
brusinka - červený rybíz, Rakytník - černý rybíz – acai, KIDS Jahodovo-banánový v promočním obale t. j. v obalu 
informujícím o probíhající soutěži "Vyhraj 1 x NORTH POLE, 10 x 500€ s Actimelem!" (Dále jako "soutěžní 
produkty Actimel"). Soutěžní produkty Actimel budou uváděny během trvání soutěže na trh v České republice a 
ve Slovenské republice v síti všech obchodních řetězců. Soutěžní produkty Actimel jsou společné pro Českou a 
Slovenskou republiku. 



 
4.1 Výhercem výhry se stává ten, kdo splní následující podmínky: 
 
4.1.1. Najde zespodu na víčku soutěžního produktu Actimel symbol sněhové vločky (pro hlavní výhru) nebo 
sněhuláka (pro vedlejší výhry) (Dále jen "výherní víčko"), 
 
4.1.2. Napíše nejpozději do 15.4.2020 na e-mail pořadatele actimel@web-souteze.cz nebo na tel.č.: +420 222 
360 460, kde oznámí nalezení výherního víčka. 
  
4.1.3. Doručí pořadateli výherní víčko na adresu: Barracuda BS spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 
1199/7, Česká republika v obálce označené "Actimel soutěž" spolu s kontaktními údaji výherce (jméno a příjmení, 
telefonní číslo a adresa), a to nejpozději do 15.5.2020. Pořadatel ani objednatel nenesou jakoukoli odpovědnost 
za ztrátu výherního víčka během přepravy a způsob zaslání výherního víčka je výlučně na uvážení a zodpovědnosti 
každého soutěžícího. 
 
Pokud soutěžící, který najde výherní víčko nekontaktuje pořadatele do 15.4.2020 a nedoručí pořadateli výherní 
víčko do 15.5.2020 spolu se svými kontaktními údaji, jeho výhra bez náhrady propadá. 
 
Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy s nákupem nového soutěžního produktu Actimel. 
 
Umístění výherního víčka do soutěžních produktů Actimel není pořadateli ani objednateli soutěže předem známé 
a s ohledem na společnou distribuci soutěžních výrobků Actimel v rámci České a Slovenské republiky není možné 
předem určit, kde se bude výherní 
 víčko nacházet. 
 
5. Výhry v soutěži 
 
Hlavní výhra: 
 
Voucher na výlet do Laponska ve Finsku pro 2 osoby v hodnotě 150.000 Kč vč. DPH (dále také jako „hlavní 

výhra“ nebo „zájezd“) 

 

− Do soutěže je vložen 1 ks této výhry. 

− Výherce vyhrává voucher v hodnotě 150.000 vč. DPH na výlet do Laponska  (ve Finsku) pro dva – zajištění 

cesty na míru do Finska od cestovní kanceláře BCD Travel Czech Republic s.r.o., se sídlem Olivova 

2096/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 25122401. Další informace o výhře a pravidla pro čerpání 

výhry budou výherci sděleny při předání a uplatnění výhry. 

− Zájezd musí být realizován (tzn. celý pobyt vyčerpán) nejpozději do 31. 12. 2020. Po uplynutí 

v předcházející větě vymezené lhůty (tzn., nebude-li v ní zájezd zcela vyčerpán) nárok výherce na čerpání 

výhry bez náhrady zaniká. 

− Na uvedený voucher lze pouze čerpat výhru a není možné jej směnit za peníze ani za jiný zájezd v dané 

hodnotě, a to i v případě, že se zájezdu zúčastní menší počet osob, než voucher stanovuje (tedy 

nevyčerpaná hodnota voucheru není jakkoliv refundována). 

− Zájezd je možné realizovat i ve vyšší hodnotě, než jakou má voucher, avšak náklady nad rámec hodnoty 

voucheru hradí výherce sám. 

− Podmínky zájezdu se řídí smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi výhercem a shora uvedenou cestovní 

kanceláří BCD Travel Czech Republic s.r.o. a jejími obchodními podmínkami. Pořadatel ani objednatel 

nenesou za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost. 

− Upozorňujeme, že soutěžícím a výhercem se může stát pouze osoba starší 18 let – tedy smlouva o 

zájezdu (v rámci čerpání výhry) bude uzavřena pouze s osobou starší 18 let. Zájezdu se mohou účastnit 
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i osoby mladší 18 let. Účast takových osob na zájezdu, včetně veškerých podmínek zájezdu, se řídí shora 

uvedenou smlouvou o zájezdu a obchodními podmínkami předmětné cestovní kanceláře.  

− V soutěži je 1 výherní víčko, v celé soutěži tedy může být 1 výherce hlavní výhry, a to dohromady pro 
Českou a Slovenskou republiku. 

 
Vedlejší výhra: 
 
Vedlejší výhrou v soutěži je 13 000,- Kč (slovy: třináct tisíc korun českých), a to v počtu deseti (10) výher společně 
pro Českou republiku a Slovenskou republiku, netto. V soutěži je 10 výherních víček, v celé soutěži tedy může být 
10 výherců, a to dohromady pro Českou a Slovenskou republiku. 
 
6. Daň z výhry 
 
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v 
hodnotě do 10 000 Kč vč. DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu 
s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň 
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň).  Případnou daň z výhry odvede výherce hlavní 
výhry. 
 
7. Oznámení a předání výher 
 
Pro oznámení výher a sjednání převzetí výhry, bude výherce kontaktovat na e-mailové adrese pořadatele: 
actimel@web-souteze.cznebo na tel.č.: +420 222 360 460, Barracuda BS spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, 
Na Jezerce 1199/7, Česká republika, kde s ním bude dohodnut způsob předání výhry. Výhra zdaněná v souladu s 
čl. 6 těchto pravidel bude výherci poukázána na jím oznámený bankovní účet a v případě, že výherce nemá zřízen 
bankovní účet, bude mu výhra vyplacena v hotovosti na základě písemného předávacího protokolu, a to po 
doručení výherního víčka pořadateli. Způsob předání výhry bude předmětem dohody mezi pořadatelem a 
výhercem. 
 
Křestní jméno a obec, kde se nachází bydliště výherce, bude zároveň zveřejněny na webu www.actimel.cz. S tímto 
uděluje každý účastník svou účastí v soutěži svůj výslovný souhlas. 
 
 
Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než na uvedenou výše, či na jiné protiplnění. 
 
Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou používáním výhry. 
 
8. Všeobecné podmínky 
 
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně 
dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit 
podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby 
mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 
 
Účastí v této soutěž bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracované v rozsahu: jméno, příjmení, 

e-mail, telefonní číslo a doručovací adresa (dále jen "osobní údaje soutěžících") objednatelem jako správcem za 

účelem realizace a vyhodnocení soutěže a odeslání výhry v soutěži; v případě výherců budou zpracovány tyto 

osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a v případě výherců vedlejší 

výhry, kterému výhra nebude vyplacena v hotovosti i číslo účtu v bance (dále jen „osobní údaje výherců“, osobní 

údaje soutěžících a osobní údaje výherců společně dále jen jako „osobní údaje“). Právní základem zpracování 

osobních údajů soutěžících v rámci této soutěže jsou oprávněné zájmy objednatele v souladu s čl. 6 bod 1 písm. 

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů 

a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Poskytnutí 

osobních údajů soutěžících ze strany soutěžícího je smluvním požadavkem, bez jehož splnění se nebude moci 

soutěžící soutěže zúčastnit a pořadatel nebude schopný zabezpečit řádný průběh soutěže. Osobní údaje 
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soutěžících budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 60 dní po jej skončení. Oprávněné zájmy objednatele 

spočívají v zájmu objednatele na řádném vyhodnocení soutěže, kontrole splnění pravidel soutěže a na odevzdání 

výher a na prokázání splnění pravidel soutěže v případě kontroly ze strany kontrolních orgánů. Právním základem 

zpracování osobních údajů výherce je plnění smlouvy v souladu s čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení a plnění zákonné 

povinnosti objednatele v souladu s čl. 6 bod 1 písm. c) Nařízení (např. povinností vyplývajících ze zákona o 

účetnictví, zákona o archivnictví a pod). Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném výše soutěžícím je 

povinné, bez poskytnutí osobních údajů není možné se zúčastnit soutěže a soutěž vyhodnotit a v případě výherce 

by nebylo možné doručit výhru. Osobní údaje výherců budou zpracovávány po dobu stanovenou zvláštními 

právními předpisy (zákon o účetnictví). Objednatel je ve smyslu Nařízení správcem při zpracování osobních údajů, 

pořadatel je ve smyslu Nařízení zpracovatelem. 

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel a objednatel a dále může tyto údaje v 

nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingová společnost pověřená pořadatelem soutěže, a 

to způsobem obvyklým pro pořádání soutěží, doručovací společnost, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a 

právní poradci. 

 
Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:  
- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní 
údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje 
případně zpřístupněny,  
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,  
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,  
- právo na omezení zpracování osobních údajů,  
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a 
strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,  
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv 
soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. 
Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva přes kontaktní formulář na webových 
stránkách www.danone.cz/gdprochrana.html. Pořadatel ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, 
kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách 
www.danone.cz/gdprochrana.html. 
 
Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a město 
výherce na webových stránkách www.actimel.cz, a to po dobu 60 dní od ukončení soutěže. 
 
Pořadatel soutěže a objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, 
případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. 
 
Pořadatel soutěže a objednatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu 
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel soutěže a 
objednatele správce má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, 
že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry 
podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele anebo byl z těchto činností 
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. 
Rozhodnutí pořadatele a/nebo objednatele je konečné. 
 
Pořadatel ani objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či 
ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či 
objednatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  
 
Pořadatel ani objednatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv 
elektronickými prostředky. 
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Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE Danone +420 466 029 777 ve všední dny od 08:00 
do 17:00 hodin.  
 
O soutěži informuje webová stránka www.actimel.cz Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže a na 
webové stránce. 
 
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické 
podobě na webové stránce pořadatele www.actimel.cz.  
 
 
V Praze, dne 15.1.2020 
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