
Nakup jednou, vyhraj dvakrát
Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže „Nakup jednou, vyhraj dvakrát“

pro prodejny zúčastněných subjektů v roce 2019

1. ZKD Plzeň, COOP družstvo Plasy, ZKD Sušice, Jednota SD v Tachově, COOP Jednota 
Toužim, spotřební družstvo, Jednota SD Podbořany (dále také „provozovatel“) pořádají v 
období od 11. 9. 2019 06:00 hod. do 5. 11. 2019 23:59 hod. včetně spotřebitelskou soutěž 
pod názvem „Nakup jednou, vyhraj dvakrát“ (dále jen „akce“ nebo „soutěž“). Na základě 
objednávky provozovatele na realizaci soutěže akci organizačně zajišťuje reklamní agentura 
DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ:00519049 (dále také „organizátor“).
Technickým správcem SMS je firma Konzulta Brno a.s., info@sms-operator.cz, IČO 
25548085, Brno, Veveří 9, čp. 456,  PSČ 602 00

2. Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na 
území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo 
„soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži
a zavazuje se je dodržovat. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci zúčastněných družstev, jakož i 
spolupracující agentury a technického správce.

3. Podmínky soutěže
Každý zákazník provozovatele, který uskuteční v období 11. 9. 2019 – 5. 11. 2019 nákup nad 
200 Kč včetně (v minimální hodnotě 200 Kč) v prodejně provozovatele (viz seznam prodejen)
označené logem soutěže, tj. plakáty A2 nebo A3, se za splnění dalších podmínek zařadí do 
soutěže o ceny. 
Za každý nákup nad 200 Kč obdrží zákazník u pokladny účtenku s jedním speciálním 
soutěžním kódem, který je umístěný ve spodní části účtenky. 
Druhý soutěžní kód obdrží zákazník za nákup požadovaného množství žolíkových 
položek. Na letáku i na cenovkách je u těchto výrobků zobrazen žolík + nápis např. 
„Kup 2“) Při nákupu žolíkových položek nemusí být splněna podmínka nákupu nad 200
Kč. 
Na účtence může mít tedy zákazník jeden kód – v případě, že nakoupí nad 200 Kč bez 
žolíkových položek, nebo pod 200 Kč, ale jeho nákup bude obsahovat požadovaný počet 
žolíkových položek. Dva kódy získá zákazník, pokud nakoupí nad 200 Kč a zároveň jeho
nákup bude obsahovat požadovaný počet žolíkových položek. Více než dva kódy na 
jednu účtenku získat nelze, a to i v případě, že by nákup obsahoval např. dvojnásobný 
počet požadovaných žolíkových položek.  

Kód(y) lze odeslat 2 možnými způsoby:

1. Zadání kódu ZDARMA přes formulář na webových stránkách 
www.coopclub.cz/zc

nebo

2. Zaslání kódu formou SMS ve tvaru: ZAJEZD mezera KOD (např. ZAJEZD K5D8E)
na telefonní číslo: 9007706. Cena SMS 6 Kč vč. DPH. Technickým správcem SMS je firma 
Konzulta Brno a.s., info@sms-operator.cz, IČO 25548085, Brno, Veveří 9, čp. 456,  PSČ 602 00
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Soutěž končí 5. 11. 2019. Každý účastník může zaslat libovolný počet kódů, každý kód 
jedním nebo i oběma možnými způsoby. Vyhrát však může na každý kód pouze jednu 
z uvedených týdenních cen.

4. Termíny a výhry v soutěži
V každém soutěžním kole bude vylosováno 20 výherců. Celkem je do soutěže zařazeno 160 
věcných cen + hlavní cena zájezd za 100 000 Kč + druhá hlavní cena elektrokolo v 
hodnotě 50 000 Kč dle vlastního výběru. Hlavní ceny jsou losovány na konci soutěže ze 
všech řádně registrovaných kódů bez ohledu na to, zda v předchozích losováních tento 
kód nějakou cenu vyhrál či nikoliv.
Pořadník cen je součástí těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v průběhu 
soutěže seznam cen rozšířit o další výhry. 
Oznámení výhry
V případě, že soutěžící vyhraje, bude mu obratem zaslána oznamující SMS s pokyny a žádostí
o zaslání jména, doručovací adresy a telefonního čísla pro zaslání výhry. Kontaktní údaje se 
posílají na e-mail coopclub@coopclub.cz. Po soutěžících není nikdy požadováno, aby volali 
na nějaké telefonní číslo! Nedodáním osobních údajů v požadovaném termínu nárok na výhru 
zaniká a je vylosován nový výherce.
Ceny budou zaslány poštou na adresu uvedenou výhercem v odpovědním e-mailu. Tam, kde 
to povaha věci nedovoluje, bude s výhercem telefonicky dohodnuto předání ceny jiným 
způsobem. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani 
za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce. V takovém případě může výherce uplatnit 
svá práva u výrobce. 

Soutěžní kola
1. kolo
11. 9.- 17. 9. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 11. 9. 06:00 hod. do 17. 9. 23:59 hod.)

2. kolo
18. 9.-24. 9. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 18. 9. 00:00 hod. do 24. 9. 23:59 hod.)

3. kolo
25. 9.-1. 10. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 25. 9. 00:00 hod. do 1. 10. 23:59 hod.)

4. kolo
2. 10.-8. 10. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 2. 10. 00:00 hod. do 8. 10. 23:59 hod.)

5. kolo
9. 10.-15. 10. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 9. 10. 00:00 hod. do 15. 10. 23:59 hod.)

6. kolo
16. 10.-22. 10. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 16. 10. 00:00 hod. do 22. 10. 23:59 
hod.)

7. kolo
23. 10.-29. 10. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 23. 10. 00:00 hod. do 29. 10. 23:59 
hod.)

8. kolo
30.10.-5. 11. 2019 (zařazeny všechny kódy došlé od 30. 10. 00:00 hod. do 5. 11. 23:59 hod.)
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Výhry v jednotlivých kolech





5. Soutěžící odesláním hracího kódu dle těchto pravidel
a) uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v 
platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, 
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže 
a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této 
soutěže; stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy 
bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na 
webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na
adrese organizátora anebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním 
údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 11,12 a 21 zákona č. 
101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v 
rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li 
odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí 
nárok na výhru.
b) uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zák. č. 
480/2004 Sb. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a 
elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné 
informace na adrese provozovatele.
c) uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže, v souladu s § 12 Občanského zákoníku, 
souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, 
týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo 
provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním výher soutěže (dále jen ,,podobizna“), v 
propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových 
stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící uděluje
tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.

6. Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a 
právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti 
odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není
možné. Podrobná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.coopclub.cz. Výherní listina 
se jmény výherců bude rovněž průběžně zveřejňována na internetové adrese 
www.coopclub.cz. Informace je možno rovněž získat na poštovní adrese: DELEX, s.r.o se 
sídlem Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, e-mail: soutez@coopclub.cz. Úplná pravidla jsou 
k nahlédnutí na adrese společnosti DELEX, s.r.o. 

7. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů
Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, 
s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence 
účastníků spotřebitelské soutěže „Nakup jednou, vyhraj dvakrát“ pro potřeby kontroly orgánu 
veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně 
zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, 
příjmení, telefonní číslo a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na 
dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté 
údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a 
povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za 
důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na 
výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO  PŘEDPISU
Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.

Jakým způsobem osobní údaje společnost Delex,s. r. o. zpracovává
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak elektronicky v informačních systémech. 
Osobní údaje jsou chráněny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému 
zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních 
nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností dodržování zásad dle INTERNÍHO 
PŘEDPISU Delex, s. r. o. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k 
realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po 
dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu 
údajů.
Komu mohou být osobní údaje poskytnuty
- orgánu veřejné moci z právního předpisu. 
- se souhlasem subjektu údajů mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i případně 
dalším subjektům.
Delex, s. r. o. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:
- přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k 
osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení 
zpracování osobních údajů. Společnost Delex, s. r. o.
- shromažďuje údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu
- nesdružuje osobní údaje, které byly získány k různým účelům
- přijímá  a provádí technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů 
na základě INTERNÍHO  PŘEDPISU Delex, s. r. o., o zpracování, evidenci a archivaci 
osobních údajů, který je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti Delex, s. r. o.
- na základě žádosti subjektu údajů, poskytne informace o zpracování jeho osobních 
údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených
V případě, kdy Delex, s. r. o., provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem může
tento subjekt údajů žádat Delex, s. r. o., o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného 
stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů.
V případě, že subjekt údajů již nesouhlasí se zpracování jeho osobního údaje, může svůj 
souhlas odvolat e-mailem na adresu delex@delex.cz nebo písemně na adresu Delex, s. r. o., se
sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň.

Vzor odvolání souhlasu

Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Název společnosti:
IČ společnosti:
Adresa společnosti:



V ……………………..dne……………………

Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze
Vážení,
dne ….… jsem od vás obdržel obchodní sdělení. Žádám, abyste mé osobní údaje ze všech 
databází, které vedete, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, odstranili a obchodní sdělení mi nadále nezasílali.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy: (například kopie e-mailu apod.)

Seznam prodejen

TACHOV
Kód        Název  
084 Přimda - potraviny
087 Lestkov - potraviny
091 Částkov - smíšená
131 Konstantinovy Lázně - smíšená
138 Stráž u Tachova - potraviny
140 Halže - smíšená
200 Tachov , tř. Míru
315 Černošín - potraviny
346 Tachov, nám. Republiky - potraviny
086 Hošťka - potraviny

TOUŽIM
Kód        Název  
002 002 Žlutice
038 038 Útvina
041 041 Verušičky
042 042 Krásné Údolí
059 059 Radošov
060 060 Dubina
073 073 Velichov
075 075 Kolová
080 080 Pila
082 082 Dalovice
094 094 Toužim
155 155 Vroutek
156 156 Karlovy Vary
311 311 Chyše

PLASY
Kód        Název  
035 Kaznějov



060 Hadačka
066 Hvozd
078 Pláň
091 Dobříč
098 Loza
099 Mrtník
100 Stupno
105 Rybnice
106 Plasy
107 Úlice
108 Úněšov
110 Žichlice
112 Česká Bříza
120 Líšťany
121 Mladotice
123 Pňovany
127 Druztová
130 Chotíkov
157 Kralovice
166 Trnová
169 Město Touškov
205 Pernarec
215 Nečtiny
337 Všeruby
397 Plasy

PODBOŘANY
Kód        Název  
025 025 Radonice
038 038 Klůček
067 067 Podbořany
092 092 Podbořanský Rohozec
101 101 Vršovice
110 110 Horní Jiřetín
115 115 Hřivčice
116 116 Liběšice
117 117 Libořice
118 118 Lipenec
119 119 Lipno
120 120 Očihov
121 121 Pátek
123 123 Raná
125 125 Soběchleby
130 130 Strojetice
135 135 Želeč
136 136 Dobroměřice
141 141 Blšany
143 143 Buškovice
146 146 Hřivice
147 147 Hříškov



153 153 Opočno
158 158 Smolnice
161 161 Velemyšleves
163 163 Postoloprty
170 170 Líšťany
172 172 Tuchořice
174 174 Louny
181 181 Lenešice
185 185 Měcholupy
190 190 Podbořany
195 195 Peruc
198 198 Zeměchy
042 042 Nová Ves
074 074 Blšany u Loun
139 139 Mašťov
162 162 Březno
186 186 Nepomyšl

ZKD SUŠICE
č. prod.              adresa  
40-012 Libavské Údolí čp. 11
50-018 Čečelovice čp. 36
50-020 Cermná u Staňkova čp. 40
50-021 Chotěšov čp. 42
50-025 Záboří u Blatné čp. 95
50-042 Kynšperk n/Ohří, U Pivovaru čp. 350
40-045 Rovná čp. 35
50-056 Folmava čp. 29
50-058 Hlohovčice čp. 48
50-063 Česká kubice čp. 60
50-065 Nový Kramolín čp. 24
50-074 Víteň čp. 37
50-075 Semošice čp. 13
50-077 Srbice čp. 31
50-084 Budětice čp. 90
50-085 Čejkovy čp. 87
50-087 Úsilov čp. 12
50-088 Vidice čp. 2
50-096 Draženov čp. 20
50-097 Díly čp. 119
50-100 Hlohová čp. 7
50-101 Chocomyšl čp. 4
50-107 Milavče čp. 114
50-108 Malonice čp. 74
50-109 Miřkov čp. 81
40-121 Zahořany čp. 120
50-122 Černíkov čp. 31
50-125 Novosedly čp. 90
50-127 Starý Klíčov čp. 28
50-130 Tlumačov čp. 13



50-131 Mrákov čp. 106
50-132 Ústaleč čp. 27
50-134 Velké Hydčice čp. 77
50-135 Újezd Svatého Kříže čp. 1
50-137 Vrhaveč čp. 21
50-138 Zborovy čp. 80
40-141 Bolešiny čp. 97
50-143 Břežany čp. 107
40-144 Osvračín čp. 66
40-146 Postřekov čp. 179
50-151 Hradešice čp. 101
50-152 Chanovice čp. 112
50-153 Trhanov čp. 136
50-156 Kout na Šumavě čp. 69
50-157 Hlavňovice čp. 27
40-158 Myslív čp. 91
50-160 Nezamyslice čp. 99
50-161 Nezdice u Přeštic čp. 50
50-162 Domažlice, Bezděkovské př. 479
50-163 Pačejov ves čp. 132
50-166 Předslav čp. 98
40-167 Svéradice čp. 24
50-170 Třebomyslice čp. 12
50-172 Vřeskovice čp. 117
50-176 Dešenice čp. 190
50-180 Bublava čp. 791
50-181 Malý Bor čp. 38
50-182 Mochtín čp. 86
40-183 Pačejov nádraží čp. 108
50-185 Velenovy čp. 152
50-186 Velký Bor čp. 2
40-187 Zavlekov čp. 40
40-188 Žichovice čp. 175
50-189 Bezděkov čp. 182
40-190 Běšiny čp. 111
50-193 Nezdice na Šumavě čp. 27
40-194 Petrovice u Sušice čp. 9
50-196 Soběšice čp. 150
40-197 Srní čp. 21
50-198 Strašín čp. 170
50-201 Rabí čp. 11
40-203 Hartmanice čp. 22
40-206 Chudenice čp. 261
40-211 Měčín čp. 168
40-218 Velhartice čp. 186
40-221 Dlouhá Ves čp. 173
50-240 Žihobce čp. 152
50-244 Nalžovské Hory čp. 90/II
40-327 Kdyně, Americká ul. 490
30-330 Klatovy, Pražská ul. 211/I



40-346 Hrádek čp. 166
40-360 Sušice, Smetanova 746/II

ZKD PLZEŇ
Kód        Název  
015 Chocenický Újezd
072 Chlum
083 Mladý Smolivec
091 Řenče
093 Soběsuky
095 Starý Smolivec
104 Vojovice
108 Březí
109 Buková
112 Číčov
114 Horní Lukavice
115 Honezovice
116 Hořehledy
119 Letiny
120 Žiinkovy
121 Lipnice I.
122 Lipnice II.
124 Měcholupy
125 Nebílovy
127 Oplot
128 Otěšice
132 Roupov
133 Seč
134 Sedliště
135 Skašov
138 Štěnovický Borek
140 Čižice
143 Chocenice
144 Kotouň
146 Nekvasovy
149 Prádlo
150 Příchovice
151 Střížovice
154 Vrčeň
157 Žákavá
158 Ždírec
161 Plzeň Lhota
163 Lužany
175 Chválenice
187 Šťáhlavy I.
193 Plzeň Božkov
210 Plzeň Litice
217 Nepomuk
320 Kasejovice II.
384 Plzeň Poděbradova



443 Nové Mitrovice
451 Plzeň Americká
453 Chotěšov


