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Pravidla soutěže 

„Soutěž o poukázky Albert!“ 

Tato pravidla obsahují úplnou úpravu spotřebitelské soutěže „Soutěž o poukázky Albert!“ („Soutěž“) ke 

dni zahájení Soutěže („Pravidla“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem závazně upravujícím 

podmínky Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. 

Účastník Soutěže si zakoupí výrobky značky LISTERINE® v prodejnách Albert společnosti Albert Česká 

republika, s.r.o. v České republice v minimální hodnotě 149,- Kč a zaregistruje svůj nákup a své osobní 

údaje ve webovém formuláři na stránkách www.soutez.jnj.cz. Každý účastník Soutěže je zařazen do 

soutěže o výhry – Dárková karta Albert v celkové hodnotě 2000 Kč (výherce obdrží 2 dárkové karty, kdy 

káždá jednotlivá karta bude mít hodnotu 1000 Kč). Tyto karty by neměly být použity na nákup alkoholu 

či tabákového sortimentu. Podmínky získání výhry upravují tato Pravidla.  

 

Výňatky z těchto Pravidel nebo zkrácená verze těchto Pravidel uvedená v reklamních a 

propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly 

této Soutěže.  

 

I. Pořadatel:  společnost Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 
329/1,   158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 41193075, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711  

II. Organizátor:  společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, PSČ 147 
00, Praha 4, IČO: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866  

Organizátor zajišťuje pro Pořadatele průběh Soutěže. 

III. Název Soutěže:   „Soutěž o poukázky Albert!“ 

IV. Doba trvání Soutěže:  od 2.1. 2020 – 21. 1. 2020 („Doba soutěže“) 

V. Webová adresa Soutěže: www.soutez.jnj.cz  

VI. Výrobek:  Soutěž se týká ústních vod značky, LISTERINE® v minimální hodnotě 149 Kč,  

zakoupených v  prodejnách Albert společnosti Albert Česká republika, 
s.r.o.v České republice („Výrobky“, jednotlivě „Výrobek“): 

 

VII. Účastník Soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, plně svéprávná k právním jednáním, 

která má doručovací adresu na území České republiky a která splní podmínky uvedené v Pravidlech 

s následujícími výjimkami:  

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo 

Organizátorovi nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.  

 

VIII. Mechanismus Soutěže: 
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1. Účastník si v době od 2.1. 2020 – 21. 1. 2020 („Doba soutěže“) zakoupí v rámci jednoho 

nákupu jakékoli soutěžní Výrobky v  minimální hodnotě 149,- Kč (včetně DPH) v prodejnách 

Albert společnosti Albert Česká republika, s.r.o. v České republice (“Soutěžní nákup”). 

 

2. Účastník vyplní registrační formulář na webové stránce www.soutez.jnj.cz., ve kterém pravdivě 

uvede své osobní údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mail, telefon) a údaje z dokladu o 

Soutěžním nákupu (“Účtenka”) – číslo Účtenky (tj. poslední čtyřčíslí  z účtenky) a datum nákupu, 

a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 

3. Účastník je povinen použít a uschovat originál Účtenky, který bude splňovat tyto podmínky: jde 

o zjednodušený daňový doklad nebo fakturu opatřenou razítkem prodejce, ze kterých jasně 

vyplývá, že účastník zakoupil Výrobek v Době soutěže v prodejnách Albert hypermarket 

společnosti Albert Česká republika, s.r.o. v České republice v minimální hodnotě 149,- Kč. 

Účtenka musí být nepoškozená a čitelná. 

 

4. Účastník je oprávněn zúčastnit se Soutěže vícekrát, ale vždy s novou Účtenkou (viz bod VIII./2 

Pravidel); jednu Účtenku (kód z jedné Účtenky) lze použít pouze jednou.  

 

5. Jeden konkrétní soutěžící, resp. soutěžící z jedné rodiny, může vyhrát v Soutěži pouze jednu 

výhru. V případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje 

i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do 

registračního formuláře stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z 

každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru v Soutěži získat pouze jeden člen; v 

případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který zcela 

splnil podmínky Soutěže, a pokud je splnilo více takových členů jedné rodiny, pak tomu, který 

provedl svou registraci do Soutěže nejdříve. 

 

6. Postupem dle bodu VIII./2 Pravidel se účastník zařazuje do Soutěže o výhry – Dárková karta 

Albert v hodnotě 2000 Kč (Výherce obdrží 2 dárkové karty v hodnotě 1000 Kč).Celkový počet 

Výher pro Soutěž je 21. 

 

 

7. Výherci Hlavní výhry budou určeni losováním. Losování proběhne ve lhůtě 5 pracovních dnů po 

skončení Soutěže. Vylosováno bude celkem 21 výherců, přičemž každý z nich vyhraje 1 kus 

Výhry. Losování výherců proběhne prostřednictvím programu určeného pro nezávislé losování. 

Losováno bude vždy výhradně ze soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky Soutěže a tato 

Pravidla.  

 

8. V případě, že se do Soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet 

soutěžících nesplní podmínky pro zisk Výher v Soutěži (a veškeré do Soutěže vložené Výhry 

tak nebudou moci být uděleny), propadají nerozdělené Výhry ve prospěch Pořadatele, který je 

oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

 

9. Seznam výherců Hlavních výher bude zveřejněn na webových stránkách www.soutez.jnj.cz 

nejpozději dne 28. 1. 2020. Výherci budou rovněž informováni o výhře Organizátorem formou 

e-mailu zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v registračním formuláři.  

 

10. Výherci jsou povinni doručit Organizátorovi originál (či ověřenou kopií) Účtenky na adresu: 

PROMOTIME, s.r.o., se sídlem Klostermannova 1563/4, PSČ 143 00,, Praha 4, a to nejpozději 

do. 11. 2. 2020 Pokud nebude Účtenka doručena v uvedeném termínu, nebo z ní nebude 

možné ověřit Soutěžní nákup dle těchto Pravidel, ztrácí soutěžící nárok na Výhru a ta propadá 

ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  
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11. Výhry budou výhercům zaslány do 18. 2. 2020, a to prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb na adresu na území České republiky, kterou uvedli v rámci registrace do Soutěže. 

 

12. Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za uvedení nesprávné emailové či doručovací 

adresy v registračním formuláři.  

IX. Všeobecná ustanovení: 

1. Soutěž se řídí právním řádem České republiky. 

2. Účast v Soutěži je dobrovolná. 

3. Vyplněním registračního formuláře na uvedené webové stránce podle bodu VIII./2 Pravidel 

vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a veškerými podmínkami Soutěže. 

4. Veškeré dotazy či námitky ohledně průběhu Soutěže, apod. řeší Organizátor na základě 

smlouvy s Pořadatelem. 

5. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky 

s Účtenkou či Výhrou, ledaže by tyto důvody byly na straně Pořadatele či Organizátora.  

6. Potvrzení o odeslání zásilky s Účtenkou není považováno za její doručení Organizátorovi. 

7. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za škody vzniklé v případě nemožnosti doručení Výher 

v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené účastníkem v registračním formuláři. 

8. Účastník Soutěže nemá nárok na náhradu Výhry peněžním či jiným plněním.  

9. Účastník Soutěže není oprávněn postoupit svá práva z účasti v Soutěži na jinou osobu. 

Účastník Soutěže není oprávněn započítat svoji pohledávku z účasti v Soutěži vůči jakékoli jiné 

pohledávce Pořadatele či Organizátora.  

10. Organizátor je oprávněn ověřovat a kontrolovat, zda byly splněny podmínky pro účast v Soutěži. 

Výherce si je vědom skutečnosti, že nedoručí-li Účtenku na adresu Organizátora 

v požadovaném termínu či neuvede-li kontaktní údaje v České republice a/nebo je neuvede 

správně, nevzniká mu nárok na Výhru. 

11. Listiny a údaje zaslané účastníky Soutěže v souvislosti s touto Soutěží Organizátorovi, včetně 

Účtenek, nebudou účastníkům Soutěže vráceny. 

12. Ze Soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje 

v registračním formuláři, neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů nebo u kterých bude 

podezření z podvodného nebo nekalého jednání v souvislosti se Soutěží.  

13. Tato pravidla budou po Dobu soutěže nepřetržitě k dispozici na webových stránkách 

www.soutez.jnj.cz. a zároveň budou uložena v písemné podobě na adrese PROMOTIME, 

s.r.o., Klostermannova 1563/4, PSČ 143 00, Praha 4.  

 

X. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: 

Pořadatel tímto v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů sděluje 

účastníkům Soutěže následující informace týkající se zpracování jejich osobních údajů: 

a) Správcem je společnost Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 

Praha 5 – Jinonice, IČ 41193075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 4711; 

b) Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovány na základě souhlasu za účelem vedení soutěže 

„Soutěž o poukázky Albert!“  ve smyslu těchto Pravidel; 

c) Předmětem zpracování budou osobní údaje účastníků Soutěže v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení,  (iii) 

datum narození, (iv) adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ; (v) email, (vi) telefon;  

d) Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován dobrovolně a osobní údaje budou 

zpracovány po celou dobu trvání a vyhodnocení Soutěže a dále maximálně po dobu 1 roku po 

vyhodnocení Soutěže, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle toho, 

která skutečnost nastane dříve); 
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e) Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpřístupněny pouze společnosti PROMOTIME, s.r.o., se 

sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866, jakožto zpracovateli osobních údajů. 

Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné jiné třetí osobě, nebudou předány do žádné třetí země 

a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny, kromě zveřejnění osobních údajů výherců Soutěže 

v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (pouze uvedení města či obce) na webových stránkách Soutěže; 

f) Účastník Soutěže má právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování a v rozsahu příslušných právních předpisů na ochranu 

osobních údajů má také právo na přenositelnost údajů.  

g) Účastník Soutěže má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Pokud účastník Soutěže odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude ukončena jeho 

účast v Soutěži. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů 

na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním. 

h) Účastník Soutěže může využít svého práva zasláním příslušného požadavku poštou na adresu 

správce Jitka Poláková, Praha 5, Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, PSČ 158 00. Účastník 

Soutěže může také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů správce prostřednictvím e-

mailové adresy emeaprivacy@its.jnj.com.  

i) Účastník Soutěže má také právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu 

pro ochranu osobních údajů České republiky. 

 

 

Účastí v Soutěži projevil účastník výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v tomto znění:  

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem účasti v soutěži „Soutěž o poukázky 
Albert!“ v souladu s těmito Pravidly soutěže a za podmínek tam uvedených. 
 
 
V Praze dne 27.11. 2019 


