
 

 

Pravidla soutěže 

„KUP MIN. 6X0,5 L PLECHOVEK BUDVAR 33, NEBO BUDVAR ORIGINAL, NEBO MIX BUDVAR 33 A 

BUDVAR ORIGINAL A VYHRAJ VÝBAVU NA LÉTO“ 

6.6.2022‐3.7.2022 

 (dále jen „Pravidla soutěže“) 

 

1. Soutěž pořádá: 

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale se sídlem: K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04  

České Budějovice 

 IČO: 00514152, DIČ: CZ0054152 

vedený v OR u KS v Českých Budějovicích pod sp. zn. AV 325 

(dále jen „Pořadatel“) 

2. Technický servis zajišťuje: 

Společnost RETAIL OF THE FUTURE, s.r.o. 

se sídlem Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

IČO: 24234087 

DIČ: CZ24234087 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 200591 

(dále jen „Servis“) 

3. Termín a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá od 6.6.2022  (00:00:00) do 3.7.2022  (23:59:59)  (dále  jen „Doba konání soutěže“) na 

území České republiky v obchodní síti BILLA. 

4. Výhry v soutěži 



Do  soutěže  je  vloženo  celkem  20  kusů  zahradního  Lotus  grilu  a  15  kusů Budvar batohů  (dále  jen 

„Výhra“). Jednou výhrou v této soutěži se rozumí vždy 1 kus Lotus grilu nebo 1 kus Budvar batohu. 

Celkem bude v této soutěži rozděleno 35 výher. 

5. Účast v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18  let s adresou pro doručování na území 

České  republiky  (dále  jen  „Účastník  soutěže“),  která  v Době  konání  soutěže  uskuteční  v jakékoliv 

prodejně BILLA na území České republiky nákup 6x0,5  l plechovek Budvar 33, nebo Budvar Original, 

nebo mix Budvar 33 a Budvar Original (dále jen „Soutěžní nákup“) a uschová si účtenku ze Soutěžního 

nákupu.  

Ze  soutěže  jsou  vyloučeny  a Účastníky  soutěže  se  nemohou  stát  osoby  v  zaměstnaneckém  nebo 

obdobném poměru k Pořadateli.  

Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek provede Soutěžní 

nákup a prostřednictvím formuláře dostupného na soutez.budvar.cz (dále  jen „Formulář“) zadá kód 

účtenky (číslo účtenky), datum nákupu a nahraje obrázek účtenky (dále jen „Soutěžní data“). Formulář 

může obsahovat vždy jen jedny Soutěžní data. Podporované formáty pro obrázky jsou JPG, PNG, GIF. 

Účastník soutěže, který zaslal vyplněný Formulář, neobdrží žádný zpětný potvrzující e‐mail o zpracování 

Formuláře. Formulář bude automaticky zpracován. 

Účastník soutěže se může do soutěže zapojit opakovaně, a to vždy po provedení Soutěžního nákupu s 

novým  Soutěžním  číslem.  Každá  Soutěžní  data  tak  může  Účastník  soutěže  použít  v  soutěži  jen 

jedenkrát, a to zasláním Formuláře.  

Osoby  nesplňující  podmínky  účasti  v  soutěži  nebo  jednající  v  rozporu  s  těmito  Pravidly  soutěže 

nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v 

soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, právo na Výhru ji zaniká a tedy Výhru 

neobdrží. 

6. Způsob výběru výherců 

Výherci budou vybráni Servisem formou losování, a to následujícím způsobem: 

Všichni výherci budou vylosováni do 14 pracovních dnů po skončení soutěže, a to z Účastníků soutěže, 

kteří zaslali Soutěžní data v období od 6.6.2022 (00:00:00) do 3.7.2022 (23:59:59). 

V případě, že jako výherce bude vybrán Účastník soutěže, který již jednu Výhru získal, Výhry mu budou 

odeslány najednou. 

7. Oznámení o Výhře 

O své výhře bude výherce vyrozuměn: 

‐  prostřednictvím  e‐mailové  zprávy  (odesílatel  soutez@budvar.cz)  zaslané  na  e‐mailovou  adresu 

uvedenou ve Formuláři; Výherce bude o Výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 

25 pracovních dnů od skončení soutěže. 

Výherce je povinen na vyžádání předložit originál účtenky, se kterým se zapojil do soutěže. 

V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho právo na Výhru zaniká a místo 

tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže. 

Pořadatel zveřejní seznam výherců na svých internetových stránkách. 



Zveřejněny budou následující údaje: 

a) jméno; 

b) první písmeno příjmení; a 

c) obec. 

8. Distribuce výher 

Distribuci Výher zajistí Servis, a to na adresu, kterou výherce uvedl ve Formuláři. Jednou distribuovaná 

Výhra nebude opětovně distribuována.  

9. Všeobecné podmínky soutěže 

Účastí  v  soutěži  vyjadřuje Účastník  soutěže  svůj  souhlas  s  Pravidly  soutěže  a  zavazuje  se  je  plně 

dodržovat.  

Výhry  v  soutěži  není  možné  vymáhat  právní  cestou  ani  alternativně  plnit  v  penězích.  Veškeré 

nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli  soutěže. Pořadatel neodpovídá  za vady, poškození  či  ztrátu 

spojenou  s dodávkou Výher výhercům. Výhry nelze  reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení  či 

výměnu Výhry. 

Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů, internetového připojení a dále pak 

neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. 

Pořadatel  soutěže  je  oprávněn  bez  náhrady  pozměnit  nebo  upravit  Pravidla  soutěže  či  soutěž 

pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže 

mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se 

soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. 

10. Zpracování osobních údajů 

Pořadatel tímto z pozice správce osobních údajů informuje Účastníka soutěže jako subjekt údajů o tom, 

že z důvodu zapojení Účastníka soutěže do soutěže podle bodu 5 těchto pravidel budou zpracovávány 

následující osobní údaje Účastníka soutěže: jméno, příjmení, emailová adresa, tel. kontakt a doručovací 

adresa. 

Zpracování  získaných  osobních  údajů  všech  Účastníků  soutěže  probíhá  v  souladu  se  zákonem  č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále 

jen „GDPR“). 

Pořadatel  bude,  jakožto  správce,  zpracovávat  osobní  údaje Účastníků  soutěže  dle  níže  uvedených 

podmínek,  a  to  za  účelem  realizace  soutěže,  předání  Výhry  a  zveřejnění  seznamu  výherců,  a  to 

v rozsahu shora uvedeném. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a 

jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže 

(viz údaje v  těchto Pravidlech soutěže), a  to po dobu nezbytně nutnou, max. po dobu 3 měsíců od 

skončení Doby konání soutěže. 



Pořadatel si dovoluje  informovat Účastníka soutěže, že  jeho výše uvedené osobní údaje mohou být 

jménem Pořadatele jako správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od 

správce (např. Servisem v souvislosti s poskytováním technické podpory apod.). 

Při  splnění  podmínek  a  předpokladů  stanovených  GDPR  náležejí  Účastníkům  soutěže  jakožto 

subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: 

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává; 

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; 

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; 

• právo na omezení zpracování osobních údajů; 

• právo na přenositelnost osobních údajů. 

Účastníci  soutěže  se navíc mohou  se  svojí  stížností obrátit na dozorový úřad,  kterým  je Úřad pro 

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních 

údajích, příp. na e‐mailové adrese soutez@budvar.cz. 

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů se mohou Účastníci soutěže obracet na Pořadatele 

prostřednictvím e‐mailové adresy gdpr‐manager@budvar.cz 

Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese soutez.budvar.cz a 

zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.  

 


