
Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže „Vyluštěte tajenku a získejte jednu z 226 cen“ 
 

1. UNILEVER ČR, spol. s r.o., Thámova 18, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 18627781, vedený u rejstříkového soudu v Praze C 
2196 (dále také „provozovatel“), pořádá v období od 1. 06. 2016 do 30. 06. 2016 včetně spotřebitelskou soutěž pod názvem 
 "Vyluštěte tajenku a získejte jednu z 226 cen“ (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, IČO:00519049, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
47 (dále také „organizátor“). 
Spoluorganizátorem je COOP Centrum družstvo, Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1, IČO 60194910, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl D, vložka 1185 (dále také "spoluorganizátor").  
 
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, nebo nezletilá osoba, jejíž účast v soutěži je podmíněna souhlasem zákonného zástupce (dále jen 
„účastník“ nebo „soutěžící“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. 
 
3. Podmínky soutěže 
Každý účastník, který správně vyluští křížovku uveřejněnou v tištěných letácích COOP, COOP TUTY-TIP a správné znění 
tajenky zašle na korespondenčním lístku nebo v obálce na adresu organizátora soutěže, se za splnění dále uvedených podmínek 
zařadí do soutěže o ceny (viz čl. 4). Obálku, popř. korespondenční lístek musí účastník označit heslem "Unilever" a uvést na sebe 
kontaktní údaje (tj. jméno a úplnou korespondenční adresu). V případě uvedení neúplné korespondenční adresy bude účastník ze 
soutěže vyloučen. Obálku je nutné zaslat na adresu DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nejpozději do 30. 06. 
2016 (podací razítko na obálce). Pokud nebude obálka odeslána včas, nebude možné účastníka zařadit do soutěže. Poté bude 
vybráno 226 výherců věcných cen. Soutěžící může zaslat do soutěže na své jméno více odpovědí, výhercem se však může stát 
pouze jednou, tj. vyhrát pouze jednu z uvedených cen, a to v řazení nejvyšší cenu jemu náležející. 
 
4. Výhry v soutěži 
Celkem bude odměněno 226 výherců.  
Výhry: 1. Led TV, 2. Sada aku nářadí, 3. Malý PC, 4. Pila, 5. Aku vrtačka, 6. Čtečka knih, 7. – 16. Sportovní taška, 17. – 66. 
Chladící taška Carte D’OR, 67. – 116. Osuška Algida, 117. – 146. Algida klobouk, 147. - 176. Sluneční brýle, 177. – 226. 
Frisbee. Ceny budou zaslány poštou na adresu účastníka uvedenou v obálce nebo na korespondenčním lístku. Nevyzvednuté 
výhry propadají ve prospěch provozovatele soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za vady na výhře.  
 
 5. Soutěžící účastí v této soutěži dle těchto pravidel 
a) uděluje provozovateli, organizátorovi a spoluorganizátorovi 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, 
emailová 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 adresy bydliště (obec) 
v propagačních materiálech provozovatele a spoluorganizátora, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách 
provozovatele, organizátora a spoluorganizátora 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., a to po dobu 12 měsíců 
po skončení této soutěže. 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, organizátorovi a spoluorganizátorovi 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 cen soutěže (dále jen 
,,podobizna“), v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele 
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. Tato úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.coopclub.cz. Jména výherců budou 
zveřejněna 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, tel: 378 218 166, E-mail: soutez@coopclub.cz. 


