
Pravidla akce „MAGGI Sójová omáčka“ 

I. NÁZEV AKCE, POŘADATEL A ORGANIZÁTOR 

1. Akce s názvem „MAGGI Sójová omáčka“ (dále jen „akce“) bude probíhat 
prostřednictvím webové stránky Nestlé akce (https://www.nestle-akce.cz/
maggi-sojovka). 

2. Pořadatelem akce je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Mod-
řany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 
10481(dále jako „pořadatel“).  

3. Organizátorem akce je společnost GREP design s.r.o., se sídlem v Brně, 
PSČ: 602 00, Cyrilská 508/7, IČ: 27684482, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51888  (dále jako „orga-
nizátor“).  

II.  TERMÍN A LOKALIZACE AKCE 

1. Akce probíhá od 2. 9. 2019 do 13. 10. 2019 do 23:59 (dále jen „Doba trvání 
akce“). Akce začíná okamžikem uveřejnění přihlašovacího formuláře na webu 
https://www.nestle-akce.cz/maggi-sojovka nebo https://www.nestle-akce.cz/
sk/maggi-sojovka (dále jen “přihlašovací formulář”) od 2. 9. 2019. Odeslané 
odpovědi uživatelů umístěné v přihlašovacím formuláři na stránkách Nestlé 
akce po datu ukončení akce nebudou brány v potaz. 

2. Akce probíhá na území České a Slovenské republiky.  

III. PODMÍNKY AKCE 
 

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou 
v České nebo Slovenské republice, mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto 
Pravidel, která je v daném časovém období trvání akce zaměstnána v restau-
raci, hotelu nebo jiném gastro zařízení ve veřejném a neveřejném sektoru, a to 
na jedné z pracovních pozic: Kuchař/ka, majitel/ka provozní, šéfkuchař/ka, 
nákupčí F&B manager (dále jen „účastník akce“). Je nutné, aby v případě žá-
dosti ze strany pořadatele nebo organizátora byl účastník akce schopný doložit 
svou pracovní pozici v dané oblasti. 

2. Akce se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora a 
pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé organizátora a pořadatele včetně 
jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na or-
ganizaci a zajišťování průběhu akce, jakož i osoby výše uvedeným osobám v 
poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
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3. Podmínkou účasti na akci je vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře na 
webových stránkách https://www.nestle-akce.cz/maggi-sojovka v období trvání 
akce (dále jen jako „registrace”), souhlas s Pravidly akce a souhlas 
s uchováváním osobních údajů pro potřeby akce.  

4. Každý účastník akce je oprávněn se do akce zapojit maximálně jednou, tj. 
odeslat maximálně jeden vyplněný přihlašovací formulář. Dodržení této 
podmínky registrace pro jednoho účastníka akce bude ověřeno prostřed-
nictvím unikátní mailové adresy. 

5. Platí, že v každé provozovně si může o produkt prostřednictvím formuláře 
zažádat jen jeden účastník akce - tzn. je povolen jeden produkt na jednu 
provozovnu. 

6. V rámci registrace účastník akce vyplňuje následující údaje: jméno, příjmení, 
pracovní pozice, název provozovny, celá adresa provozovny, e-mail, telefonní 
číslo. V případě odeslání vulgární nebo nevhodné odpovědi bude účastník akce z 
akce vyřazen a ztrácí nárok na produkt.  

IV. PRINCIP AKCE 

1. Principem akce je kompletně vyplnit v době trvání akce přihlašovací formulář. 
Součástí tohoto formuláře je úplná adresa provozovny, na kterou má být výhra 
doručena. Vyplněné údaje nesmí obsahovat vulgární obsah.  

2. Prvních 1 000 registrovaných účastníků akce, kteří zcela vyplní formulář, získá 
produkt MAGGI Sójová omáčka 0,5 l. 

3. Rozhodnutí o tom, zda účastník akce splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží 
výhradně organizátorovi a pořadateli. 

4. Odesláním přihlašovacího formuláře uděluje účastník akce dobrovolně svůj 
souhlas s Pravidly akce a s uchováváním osobních údajů pro potřeby akce. 

5. Organizátor a pořadatel akce si vyhrazuje právo vyloučit účastníky akce, kteří 
nesplňují podmínky stanovené v těchto Pravidlech (t.j. zejména v odstavci 3 
tohoto článku) nezařadit do akce nebo ji z akce kdykoliv po dobu trvání akce 
nebo po jejím skončení i bez odůvodnění vyřadit, a to bez nároku účastníka 
akce na jakoukoliv kompenzaci. 

V. ROZDÁVANÝ PRODUKT A PŘEDÁNÍ PRODUKTŮ VÝHERCŮM 

1. Rozdáván produkt v akci je MAGGI Sójová omáčka 0,5 l. 

2. Účastník akce nemá nárok na výběr druhu rozdávaného produktu. Pořadatel se 
zavazuje rozdat v období trvání akce maximálně 1 000 produktů. 
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3. Organizátor bude vybraného účastníka akce kontaktovat prostřednictvím tele-
fonu nebo e-mailu nebo telefonu nejpozději do 30 dnů od ukončení akce a do-
hodne se s účastníkem na termínu předání produktu v místě provozovny, v níž 
účastník akce pracuje. Každý účastník akce může získat za celou dobu akce 
pouze jednu výhru. Na jeden provoz připadá maximálně jeden produkt. 

4. Pokud účastník akce produkt odmítne, ztrácí nárok na produkt a pořadatel dle 
svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu účastníkovi akce, případně ji 
použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem 
bude organizátor po dohodě s pořadatelem postupovat v případě, že se nepo-
daří účastníka akce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu ale-
spoň sedmi dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt. 

5. Produkty budou předány účastníkům akcie nejpozději do třiceti dnů (30) od do-
hody o předání produktu s obchodním zástupcem. Náklady spojené s dopravou 
výhry hradí organizátor. 

VI.ODPOVĚDNOST POŘADATELE A  ORGANIZÁTORA ZA PRŮBĚH AKCE  

1. Pořadatel a organizátor akce si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech 
záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího 
přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor po dohodě s 
pořadatelem akce je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její Pravidla, tj. i 
způsoby určení vybraných účastníků, druhy rozdávaných produktů, a ve 
výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění organizátora po dohodě s pořa-
datelem zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat vybranému 
účastníkovi akce produkt v akci, bude-li mít organizátor či pořadatel 
podezření, že účastník akce porušil, či se pokusil obejít, Pravidla akce. V 
takových případech je organizátor či pořadatel oprávněn účastníka akce vy-
loučit z akce, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o 
sporných otázkách náleží vždy organizátorovi po dohodě s pořadatelem akce. 

2. Darovaný produkt z této akce nelze převést na jiného účastníka akce nebo 
třetí osobu. Produkty nelze vymáhat soudní cestou. Produkty nelze vyplatit v 
penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor po do-
hodě s pořadatelem akce je současně oprávněn kdykoliv v průběhu akce měnit 
druhy darovaných produktů.  

VII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI 

1. Odesláním přihlašovacího formuláře účastník akce vědomě potvrzuje, že je 
starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly akce a se 
zpracováním  svých osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příj-
mení, adresa provozovny, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, 
název provozovny) pro potřeby vyhodnocení akce a archivace po dobu nezbyt-
ně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 



2 let od skončení akce, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní 
údaje budou uchovávány pouze pro potřebu akce, nebudou využívány k mar-
ketingovým účelům.  

2. Pokud účastník akce již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních úda-
jů po skončení akce, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu 
je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. 
doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak 
účastník akce ztrácí nárok na darovaný produkt v akci.  

3. Účastník akce uděluje organizátorovi a pořadateli souhlas s uveřejněním svého 
jména a příjmení na FB stránkách akcie. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale 
je nezbytnou podmínkou účasti na akci. Účastník akce, který takto poskytl or-
ganizátorovi a pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v  souvislosti v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“): 

• 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 neú-
plných 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 účastník akce 
získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitel-
ném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů, 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti pro-
filování, 

• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osob-
ních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, v případě, že by 
zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající 
z výše uvedeného nařízení. 

4.  Účastí na akci účastník akce souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel je 
oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně 
internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v 
souvislosti s prezentací této akce, vyhlášením vítězů akce a prezentace orga-
nizátora a pořadatele. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za úplnost výtažku z těchto Pravidel, 
který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných mater-
iálech v souvislosti s akcí. Tato Pravidla jsou považována v rámci akce za jed-
iná úplná. 

2. Účast na akci je dobrovolná a účastník akce svou účastí na akci vyjadřuje svůj 
souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel 
účastníkem akce či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení 
takového účastníka akce z akce. 

3. Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě 
na webových stránkách akce. V případě rozporu mezi textem zkrácených 
pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto 
akci a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na stránkách akce, mají přednost 
tato úplná Pravidla. 

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz. Dotazy k  akci je možné 
směřovat na infolinku  800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, 
na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nes-
tle.czsk/.   

V Praze dne 26. 8. 2019
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