
Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže „Vyhrajte Instax nebo balíček kosmetiky“ 
 
 
1. Pořadatel a administrátor  
 
Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Vyhrajte Instax nebo balíček kosmetiky“ (dále jen 
„soutěž“) je společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 
269 32 Rakovník, Česká republika (dále jen „pořadatel“).  
 
Administrátorem soutěže je pořadatelem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se 
sídlem Plynární 1617/10 , Česká republika (dále jen „administrátor“).  
 
2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže  
 
Soutěž probíhá ve všech prodejnách Albert Česká republika, s.r.o. na území České republiky (dále jen 
„místo konání soutěže“) v období od 13. 1. 2021 do 23. 2. 2021 včetně (dále jen „rozhodné období“).  
 
Do soutěže jsou zapojeny veškeré produkty Pantene, Aussie, Herbal Essences, Secret, 

Head&Shoulders a Venus (dále jen společně jako „soutěžní výrobek“). Soutěž se vztahuje na ty 

soutěžní výrobky, které jsou prodávány v místě konání soutěže v rozhodném období.  

 
3. Účastníci soutěže  
 
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v 
těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“).  
 
4. Účast v soutěži  
 
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období: 
 

a) v místě konání soutěže koupí jakýkoliv soutěžní výrobek v hodnotě nad 199 Kč vč. DPH a 
uschová daňový doklad (účtenku nebo fakturu), který prokazuje uvedený nákup v průběhu 
rozhodného období, 

 
b) v průběhu rozhodného období, zašle na telefonní číslo 900 03 SMS zprávu ve formátu 

Kosmetika mezera Obch mezera Trans (účtenky nebo fakturu), která prokazuje zakoupení 
soutěžního výrobků. Čísla Obch (4-místné) a Trans (7-místné) jsou k nalezení v dolní části 
účtenky nad EAN kódem. (Příklad soutěžní SMS: „Kosmetika 1234 1234567“.) SMS zprávy 
v jiném formátu nebudou do soutěže akceptovány. 

 

c) zapojením do soutěže projeví souhlas s těmito podmínkami soutěže, včetně zpracování 

poskytnutých osobních údajů (tj.jména a příjmení, poštovní adresy a tel. čísla) v rozsahu 

těchto podmínek, za účelem realizace soutěže a doručení výhry. 

Pro každý den v době trvání soutěže (tj. v rozhodném období) bude vylosován jeden výherce. Celkem 
tedy bude pro celé období trvání soutěže vylosováno čtyřicetdva výherců. Losování výherce pro 
každý soutěžní den se uskuteční vždy následující kalendářní den.  
 
Výherci budou pro každý soutěžní den losování náhodně a to ze všech soutěžních SMS, které byly 
platně doručeny v daném soutěžním dnu. Pokud soutěžící zašle v jednom soutěžním dnu soutěžní 



SMS v platném tvaru a nebude vylosován jako výherce daného soutěžního dne, jeho SMS se 
automaticky převádí do dalšího soutěžního dne, a takto i opakovaně až do konce období celé 
soutěže.  
Výhry (blíže popsané v následujícím článku 5) jsou pro účely losování výherců rozděleny takto:  
 

- O výhru v podobě fotoaparátu instax mini 11 se hraje vždy každou neděli v rozhodném 
období, tj. výherce této výhry je losován ze soutěžících, kteří se do soutěže zapojili v danou 
neděli (mezi které jsou pro tento účel počítáni i soutěžící z předcházejících soutěžních dní, 
jejichž nevýherní soutěžní SMS byly převedeny do tohoto dne slosování). Výherce této výhry 
bude tedy vždy losován v pondělí, které následuje po dané soutěžní neděli. 
 

- O výhru v podobě balíčku kosmetiky se hraje ve všech ostatních soutěžních dnech, kdy 
neprobíhá soutěž o fotoaparát instax mini 11. 

 
Veškeré kontaktní údaje musí být administrátorovi sděleny pravdivě a musí být platné během celého 
rozhodného období. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v rozhodném období ke 
změně některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu oznámit administrátorovi.  
Účastník může kontaktovat administrátora soutěže telefonicky na +420 731 929 780 ve všední dny 
8:00 – 17:00. 
 
5. Výhry a předání výher 
 
Do soutěže je vložen 6x fotoaparát instax mini 11 a  36x balíček  kosmetiky obsahující celkem 15 ks 

kosmetických produktů značek Pantene, Aussie, Herbal Essences, Secret, Head&Shoulders a Venus. 

Celkem je tedy do soutěže vloženo 42 kusů výher. 

Případná výhra bude výherci oznámena prostřednictvím SMS v průhěhu 7 dnů následujících po 
soutěžním dni, pro který byla jeho SMS vybrána jako výherní. Pro oznámení výher bude užito telefonní 
číslo, z kterého byla zaslána soutěžní SMS. Nebude-li výherce reagovat podle instrukcí v zaslané SMS a 
nezareaguje-li ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.  
 
Výhry budou výhercům, kteří splnili podmínky těchto pravidel a současně postupovali dle instrukcí 
v SMS informující o výhře, zejména pak požadovaným způsobem zaslali kontaktní údaje k doručení 
výhry na platnou adresu v České republice a doložili soutěžní účtenky dokládající provedení soutěžního 
nákupu, příp. (dle rozhodnutí administrátora) všechny účtenky, s nimiž se příslušný soutěžící do 
soutěže zapojil, zaslány nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže. Administrátor ani pořadatel 
nenesou žádnou odpovědnost za doručení výher či za jejich poškození nebo ztrátu během přepravy.  
 
6. Osobní údaje a osobnostní práva  
 

Účastník účastí v soutěži bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím poskytnutá data – osobní údaje 

(jméno a příjmení, poštovní adresa a telefonní číslo) budou zpracovávána jen za účelem realizace 

soutěže a předání výhry, pakliže nevyjádří svůj souhlas s dalšími účely zpracování svých osobních 

údajů. Osobní údaje účastníka budou pořadatelem jakožto správcem předány administrátorovi 

soutěže (WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se sídlem Plynární 1617/10 ) jen pro tento účel zpracování. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dalších 3 let, a to čistě za účelem 

obhajoby právních nároků pořadatele, resp. za účelem plnění právních povinností pořadatele.  

 



Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány 
zpracovateli zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě písemné smlouvy, a to 
vždy pouze v rozsahu a za účelem zpracování podle těchto pravidel.  
 
Pořadatel zpracovává údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).  

Poskytnutí osobních údajů pro účely soutěže je podmínkou účasti v soutěži. Odvoláním souhlasu se 
zpracováním údajů do doby doručení výhry účastníku má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu 
nároku na výhru.  

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo 
v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci pořadatele, anebo, pověří-li pořadatel 
zpracovatele (zejména administrátora soutěže), pak jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může 
v souladu s výše uvedeným pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Údaje 
účastníka nebudou předávány žádným jiným příjemcům a rovněž nebudou předávány do zahraničí 
(mimo Českou republiku). 

Údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech pořadatele si zpracovatele v IT 
systémech v České republice. 

Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby pořadatel zabránil neoprávněnému 
přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a 
manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci soutěže shromažďuje. 

Soutěžící je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých údajů, zejm. o účelu zpracování údajů, 

rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních 

údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích 

příjemců osobních údajů. Pořadatel je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. 

Za poskytnutí informace může Pořadatel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 

nezbytné na poskytnutí takové informace. 

Pokud se účastník domnívá, že pořadatel zpracovává jeho nepřesné či neaktuální údaje, má právo 

požadovat po pořadateli, aby takové údaje opravil či aktualizoval.  

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním údajů má účastník právo 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů k pořadateli anebo se obrátit na Úřad pro ochranu 

osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 

Účastník má dále právo na to, aby jeho údaje byly pořadatelem vymazány, zejm. v případě že: 

         osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

         účasník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 

zpracování; 

         osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

         osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie 

nebo členského státu, které se na pořadatele vztahuje; 

        osobní údaje byly neoprávněně shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 

společnosti.  

http://www.uoou.cz/


Účastník má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po pořadateli osobní 
údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může 
soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po pořadateli.  
 
7. Závěrečná ustanovení  
 
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  
 
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. 
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat 
soudní cestou.  
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. 
(pořadatel), všichni zaměstnanci společnosti WMC Praha, a.s. (administrátor), dále všechny osoby 
podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim 
blízké, jakož i zaměstnanci Albert Česká republika, s.r.o.. V případě, že se výhercem stane osoba, která 
je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se 
výhra nepředá v případě, že administrátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření 
na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  
 
Pořadatel ani administrátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních 
zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel neručí za 
chyby či poruchy na straně poskytovatelů telekomunikačních služeb.  
 
Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli 
pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.  
 
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím 
tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.  
 
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, 
a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět 
nástroji všech běžných webových prohlížečů. 
 
Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí zejména co do 
barevnosti a motivu odpovídat vydané výhře.  
 
V Praze, 30.11. 2020 
 


