
 

Pravidla soutěže „Soutěž a vyhraj tubus plný Bon Pari!“ 

Pořadatel a Organizátor soutěže:  

Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20, Praha 4 - Modřany, společnost zapsána u Městského 

soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 10481, IČO: 457 99 504  

(dále jen „Pořadatel“)  

Bison & Rose s.r.o., Bělohorská 33, 169 00, Praha 6 – Břevnov, společnost zapsána u Městského soudu v 

Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 58926, IČO: 256 60 004  

(dále jen „Organizátor“) 

 

Termín soutěže:  

Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociální sítě Instagram na profilu @nestleczsk od 17. 10. 2022 do 13. 

11.2022 

 

Podmínky účasti v soutěži:  

Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:  

- je starší 18 let nebo osoba mladší se souhlasem zákonného zástupce a má doručovací adresu na území 

České republiky nebo Slovenska;  

- má v termínu soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram; 

- zapojením do soutěže vyslovuje svůj souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů; 

- splní pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat;  

- dodržuje pravidla sociální sítě Instagram.  

 

Princip soutěže: 

Potenciální soutěžící se může do soutěže zapojit po splnění následujících kroků uvedených v těchto 

pravidlech. 

 
1. Na instagramovém profilu @nestleczsk bude do tzv. feedu a reels zveřejněno video. Toto video bude 
k dispozici na instagramovém profilu po celou dobu konání soutěže. Pro zapojení do soutěže musí soutěžící 
odpovědět do komentářů pod video na otázku, co má na bonbonech Bon Pari nejraději.  

2. Do soutěže je možné se zapojit tím, že soutěžící začne sledovat a po dobu trvání soutěže až do jejího 

vyhlášení bude sledovat instagramový profil @nestleczsk. Dále je potřeba, aby soutěžící splnil veškeré 

kroky, které jsou popsané v odstavci číslo 1. (viz odstavec výše). Pokud soutěžící splní všechny uvedené 

kroky v odstavci číslo 1. (viz odstavec výše), ale nebude v dobu vyhlášení výherců sledovat instagramový 

profil @nestleczsk, je automaticky ze soutěže vyřazen. Všechny soutěžní otázky mají pouze jednu správnou 

variantu.  

3. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě porušení této podmínky bude soutěžící ze 

soutěže vyřazen.  

4. Kompletní znění pravidel v českém i slovenském jazyce bude po celou dobu trvání soutěže dostupné na 

webových stránkách: www.nestle.cz v záložce Soutěže. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady 

změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V 

http://www.nestle.cz/


případě změny pravidel soutěže bude o změně Pořadatel informovat na uvedených webových stránkách a na 

profilu @nestleczsk na síti Instagram.  

5. Organizátor se souhlasem Pořadatele si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího ze soutěže, 

který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu 

s dobrými mravy. Organizátor se souhlasem Pořadatele má právo z těchto důvodů vyloučit ze soutěže též 

výherce.  

6. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat. 

Soutěžící si je také vědom toho, že k převzetí výhry bude třeba jeho součinnost a je připraven ji poskytnout.  

 

7. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy při používání sociální sítě Instagram, 

zejména neodpovídá za nedoručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude informovat 

výherce či náhradního výherce soutěže.  

 

8. Výherce vyjadřuje souhlas s pořízením fotozáznamu a zveřejnnění fotografie na sociálních sítích Nestlé. 

 

9. Ze soutěže je vyloučen organizační tým soutěže. 

 

Výhra a vyhlášení výherců:  

1. Do soutěže je vloženo celkem 1 společná výhra pro Českou republiku i Slovensko, a to plastový tubus 

naplněný bonbony značky Bon Pari. 

Celkový počet výherců je 1. Výherce bude vybrán prostřednictvím náhodného slosování. 

2. Výherce, který splní pravidla soutěže, bude společně vyhlášen po ukončení soutěže dne 15. 11. 2022. 

Vyhlášení výherce proběhne jeho označením ve stories na instagramovém profilu @nestleczsk. Zároveň 

bude výherci zaslána soukromá zpráva prostřednictvím sítě Instagram, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne vyhlášení výherců.  

3. Soutěžící souhlasí, aby Pořadatel zveřejnil na Instagramu při oznámení výherce jeho uživatelské jméno.  

4. Aby mohla být výhra výhercům předána, je zapotřebí aby poskytli Pořadateli či Organizátorovi soutěže 

potřebnou součinnost, prostřednictvím soukromé zprávy zaslali na instagramový účet @nestleczsk celé jméno, 

úplnou doručovací adresu a telefonický kontakt, na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, 

kurýrních nebo jiných doručovacích služeb. Pokud tak neučiní do 20. 11. 2022 23:59:00, může Organizátor se 

souhlasem Pořadatele vybrat jiného výherce nebo rozhodnout o tom, že výhra propadne Pořadateli.  

5. Výherce si zajistí přepravu tubusu na svoje náklady a to nejpozději do 29. 11. 2022 do 15:00 z adresy: 

Nestlé Česko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4. V případě, že se výherce nebude moci pro výhru 

dostavit do 28. 11. 2022, bude vylosován náhradník. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:  

Vyplněním soutěžních otázek soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých 

osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich 

případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor pro účely této soutěže, a to po 

dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento 

souhlas odvolán dříve.  



Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – uživatelské jméno na sociální síti Instagram.  

Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla 

popisného, PSČ a názvu obce, telefonní číslo.  

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.  

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) o ochraně fyzických osob 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 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 

osobních 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, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje 

povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.  

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel 

povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících 

s poskytnutím informace. 

Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití 

v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.  

Se zpracováním osobních údajů mohou Pořadateli pomáhat také tito zpracovatelé:  

- Organizátor soutěže společnost Bison & Rose, IČ 25660004, zajišťující správu instagramového profilu 

@nestleczsk a další související činnosti; dále také provozovatel poštovních či kurýrních služeb.  

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat, a souhlasí i se zpracováním 

osobních údajů.  

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí INSTAGRAM, společnosti 

Meta Platforms, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv 

společnosti Meta Platforms. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou na 

instagramovém profilu @nestleczsk (https://www.instagram.com/nestleczsk/).  

 

 

V Praze dne 14. 10. 2022 

 

mailto:info@nestle.cz

