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PRAVIDLA SOUTĚŽE „STREET XL 365“
(„Soutěž“)

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je NUTREND D.S., a.s., se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc,
Česká republika, IČO: 25853902, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1 Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2016 00:00:00 hod. do 31. 5. 2017 23:59:59 hod. („Doba konání

Soutěže“).

2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky prostřednictvím webové stránky Pořadatele
dostupné na adrese: http://www.nutrend.cz/soutez

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY
3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou na území České republiky,

která splní podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“).

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jejich osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1
občanského zákoníku.

3.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly
a zavazuje se je plně dodržovat.

3.4 Uděleny budou za každý měsíc soutěže následující výhry:

(a) 1x 365 tyčinek STREET XL a STREET XL Fruity;

(b) 4x balíček reklamních předmětů s motivem STREET XL

3.5 Dle zákona je od daně z příjmu osvobozen příjem v podobě výhry ze soutěže v hodnotě 
nepřevyšující 10.000 Kč.

4. PRAVIDLA REGISTRACE A ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

4.1 Soutěž se vyhodnocuje po skončení každého soutěžního kalendářního měsíce. Pro každý měsíc
je stanovené téma, které bude vždy zveřejněno na webové stránce www.nutrend.cz/soutez po
dobu celého soutěžního měsíce.

4.2 Soutěžící se registruje do Soutěže pro aktuální měsíc tím, že v Době konání Soutěže doručí na
emailovou adresu soutez@nutrend.cz zprávu obsahující:

(a) fotografii, na které jsou tyčinky nebo tyčinka STREET XL a STREET XL Fruity, a která je 
v souladu se zadaným tématem soutěže

(b) kontaktní údaje soutěžícího, konkrétně: jméno, příjmení, rok narození, poštovní adresu v
České republice, email a telefon. 

4.3 Všechny zaslané soutěžní fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách Pořadatele 
www.nutrend.cz, na jeho Facebookových profilech a případně použity pro další propagační 
účely spojené se Soutěží nebo produkty Pořadatele.

5. URČENÍ VÝHERCŮ, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
5.1 Pořadatel provede výběr výherců výher z registrovaných Soutěžících pro aktuální měsíc, kteří

splnili podmínky pro účast v Soutěži vždy do deseti (10) dnů od skončení daného soutěžního
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měsíce. Všichni Soutěžící mají stejnou šanci na výhru. 

5.2 Cenami bude oceněno pět (5) řádně registrovaných Soutěžících, kteří budou vybrání na základě 
posouzení zaslaných soutěžních fotografií odbornou porotou složenou ze zaměstnanců a 
spolupracovníků Pořadatele. Odměněni budou Soutěžící, jejichž fotografie budou porotou 
vyhodnoceny jako nejvydařenější a nejzajímavější ze všech zaslaných soutěžních fotografií, a 
to zejména s ohledem na celkovou originalitu, atraktivitu i vhodnost k zadanému tématu. 

5.3 Výherci všech výher budou informováni o výhře prostřednictvím e-mailu zaslaného na 
emailovou adresu uvedenou při registraci do Soutěže nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po 
určení výherců dle článku 5.1. 

5.4 Výhra z bodu 3.4 (a) bude Soutěžícímu po předchozí dohodě osobně předána na některé 
z prodejen Pořadatele, jejichž seznam je dostupný na http://www.nutrend.cz/map-market/, a to 
nejpozději do třiceti (30) dnů od výběru výherců. K převzetí výhry se Soutěžící musí dostavit 
osobně, pokud tak v uvedené lhůtě neučiní (neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost nebo ji 
předem odmítne), ztratí nárok na výhru. Výhra z bodu 3.4 (b) bude výherci zaslána na adresu 
uvedenou v jeho registračním emailu. 

5.5 Konkrétní složení balíčku reklamních produktů dle článku 3.4 (b) určuje Pořadatel. 

5.6 Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni. 

5.7 Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel má v odůvodněných případech (např. výpadek 
dodávek) právo nahradit výhry obdobnými produkty. Z obdobných důvodů může Pořadatel 
upravit příslušné zde uvedené lhůty. 

5.8 Výherci výhry budou zveřejněni na internetových stránkách Pořadatele www.nutrend.cz, a na 
profilu Pořadatele na sociální síti Facebook uvedením jména, příjmení a obce bydliště a 
zveřejněním zaslané soutěžní fotografie. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Registrací do Soutěže Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno příjmení, 
poštovní a e-mailová adresa a případně další následně sdělené Pořadateli budou zpracovávány 
společností NUTREND D.S., a.s., se sídlem Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Česká 
republika, IČO: 25853902, jakožto správcem osobních údajů pro účely pořádání Soutěže 
a určení výherců, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany 
veřejnoprávních orgánů. 

6.2 Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že jeho jméno, příjmení a obec bydliště budou 
výše v článku 5.8 uvedeným správcem osobních údajů zpracovány pro marketingové účely, a to 
zejména tak, že budou v souladu s článkem 5.8 umístěny na internetu po dobu devadesáti (90) 
dnů ode dne vyhlášení výherců. 

6.3 Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 6.1 uvedeného správce osobních 
údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje 
jsou zpracovávány, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou 
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat 
správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se 
domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo 
požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, 
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti 
Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 
údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i 
přímo). 
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7. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU
7.1 Registrací do Soutěže projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel je v souvislosti

s případnou výhrou dle článku 3.4 (a) (365 tyčinek) oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat
obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy jeho osoby, pokud se stane výhercem, nebo
jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích,
na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele Soutěže, a to nejméně po dobu šedesáti
(60) dnů od předání výhry.

8.

8.1

8.2

8.3

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na internetových stránkách Pořadatele 
www.nutrend.cz
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně 
zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se 
Soutěžícím).
Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na jancik@nutrend.eu.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo 
odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na 
internetové adrese www.nutrend.cz. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na ná-
hradu nákladů vynaložených v soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní 
průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z 
jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, 
bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle 
plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit 
tuto soutěž.

8.4


