
      

 "PRAVIDLA SOUTĚŽE „KUP sýry Tany a VYHRAJ  6x víkendový pobyt pro dva.“ sportovní 

hodinky a dárkové poukazy.  

"     

 POŘADATEL:     

 "TANY, spol. s r. o. se sídlem: Čsl. legií 563, 340 20 Nýrsko,  

IČO: 00518603, DIČ: CZ-00518603 

zapsaná v rejstříku C 95 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČO: 00518603, DIČ: CZ-00518603 

dále jen „pořadatel“ "     

 TRVÁNÍ SOUTĚŽE:     

Soutěž bude probíhat na všech maloobchodních prodejnách na území České republiky, v době od 

1. 10. 2019 do 31. 3. 2020. (dále jen doba trvání soutěže.)  

Losování výher bude probíhat vždy 5. pracovní den v následujícím měsíci po ukončeném soutěžním 

měsíci. Každý měsíc bude losován 1x víkendový pobyt, 1x sportovní hodinky a 3x dárkový poukaz. 

Celkem bude losováno o 6 víkendových pobytů, 6 kusů sportovních hodinek a 18 ks dárkových 

poukazů v hodnotě 1000 Kč.     

bod. 1 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:     

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 10. 2019 00:00:00 hod do 31. 3. 2020 23:59:59 hod včetně 

(dále jen „doba konání soutěže“) na celém území České republiky v maloobchodních prodejních 

sítích. (dále jen „místo konání soutěže“).  

2. Soutěžní nákup pro každé soutěžní kolo může být uskutečněn kdykoliv během doby trvání soutěže. 

3. Soutěž je v době svého konání rozdělena do šesti samostatných soutěžních kol. Soutěžním kolem 

se rozumí každý kalendářní měsíc v době konání soutěže."     

bod. 2 TERMÍNY SOUTĚŽNÍCH KOL 

1. soutěžní kolo – od 1. 10. 2019 00:00:00 hodin do 31. 10. 2019 23:59:59 hodin  

2. soutěžní kolo – od 1. 11. 2019 00:00:00 hodin do 30. 11. 2019 23:59:59 hodin  

3. soutěžní kolo – od 1. 12. 2019 00:00:00 hodin do 31. 12. 2019 23:59:59 hodin  

4. soutěžní kolo – od 1. 1. 2020 00:00:00 hodin do 31. 1. 2020 23:59:59 hodin 

5. soutěžní kolo – od 1. 2. 2020 00:00:00 hodin do 29. 2. 2020 23:59:59 hodin 

4. soutěžní kolo – od 1. 3. 2020 00:00:00 hodin do 31. 3. 2020 23:59:59 hodin    

Soutěž se vztahuje na výrobky pořadatele soutěže značky TANY, tavené sýry 150g a 140g hmotnosti, 

různých příchutí prodávané v místě konání soutěže v období termínu konání soutěže (dále jen 

„soutěžní výrobky“) uvedené níže v bodě 3. tohoto dokumentu. Soutěž se nevztahuje na výrobky s 

nižší gramáží (80g, 90g a 100g).   

   



bod. 3 PODMÍNKY SOUTĚŽE:     

Podmínkou pro účast v soutěži je nákup minimálně 1 kusu 150g, 140g sýrů nebo jejich kombinací 

(soutěžních výrobků) v prodejních sítích: COOP, Penny, Hruška, Albert, Tesco, Billa,  Kaufland a 

ostatní prodejny s chlazeným sortimentem. Soutěžní výrobky jsou opatřeny 10 místným kódem.  

Opsat 10 místný kód a zaregistrovat se na stránkách www.tany-soutez.cz   

  

 název výrobku   gramáž 

 Ring smetanový   140g   

 Ring smetanový   150g    

 Šumavský sýr smetanový  150g    

 Hit smetanový    150g    

 Delicato    150g    

 Hajánek    150g    

      

bod 4. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT:     

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s 

následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném 

poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků 

v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného 

zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.  

 

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 

do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v 

důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra 

v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu náhodně 

vylosovanému výherci jako náhradníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník 

soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či 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."     

   

bod 5.  VÝHRY V SOUTĚŽI A JEJICH NÁROK:     

1. V soutěži je celkem 30 VÝHER  

2. Výhrami v soutěži jsou: 6x VÍKENDOVÝ POBYT PRO DVA. Každý měsíc (vždy 5. pracovní den) 

losujeme 1 (jednoho) výherce.  Další výhrou jsou SPORTOVNÍ HODINKY. Každý měsíc 5. pracovní den 

losujeme 1 výherce. A třetí druh výhry j e osmnáct kusů DÁRKOVÝCH POUKAZŮ, každý v hodnotě 

1000 Kč. Každý měsíc je losování tří dárkových poukazů pro tři výherce. 

3. Každý výherní kód může být do losování zařazen pouze jednou.  Výherci budou o své výhře 

informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do tří pracovních dnů 

od zveřejnění výherců na www.tany-soutez.cz a ukončení daného soutěžního kola (dále jen „výherní 

http://www.tany-soutez.cz/
http://www.tany-soutez.cz/


zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k zaslání kontaktních údajů a korespondenční adresy 

pro zaslání či předání výhry a to elektronicky nebo doporučeně na adresu pořadatele Tany, spol. s r. 

o. ul. Čsl. legií 563, 34022 Nýrsko. V případě, kdy bude mít pořadatel pochybnost o pravosti 

soutěžních kódů, které byly při registraci použity, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po 

soutěžícím doručení originálů všech těchto soutěžních kódů s obalem výrobku i stvrzenku/stvrzenky 

obsahující všechny zaregistrované produkty. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich 

údaje nebudou odpovídat registracím do soutěže, bude soutěžící bez dalšího vyloučen. V případě 

jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžních kódů leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na 

daném soutěžícím.  

4. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, 

zpoždění či ztrátu během přepravy.  

5. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá 

nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit 

náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům."     

      

bod 6.  PRAVIDLA SOUTĚŽE     

1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:  

a) v termínu soutěžních nákupů dle bodu I. (od 1. 10. do 31. 3. 2020) splní soutěžní podmínky nákupu 

dle bodu III., zakoupí soutěžní výrobek značky Tany, minimálně 1 ks. V době konání soutěže dle bodu 

I. (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) a zaregistruje se v soutěži na webových stránkách www.tany-

soutez.cz (dále jen soutěžní web) tím, že úplně a pravdivě vyplní požadované údaje (dále jen 

„soutěžní formulář“) v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a e-mail (dále jen „osobní 

údaje“), datum, a zapíše svůj soutěžní kód z obalu na výrobku a udělí souhlas se zpracováním 

zadaných osobních údajů a s pravidly soutěže.  

Soutěžní kód bude vytištěn na zadní straně výrobků ( 10 místný číselný kód) 

 

b) Podmínkou pro úspěšnou registraci je vyplnění všech povinných údajů označených hvězdičkou. 

Soutěžní účast prostřednictvím internetu (webové registrace) je bezplatná (zdarma). Pro splnění 

každé jedné platné registrace je nutné zakoupit min. 1 ks soutěžního výrobku (specifikováno v bodě 

III.). Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, avšak maximálně třikrát za jedno soutěžní kolo, s 

dalšími soutěžními kódy.  

Pořadatel je oprávněn po výherci požadovat předložení originálního soutěžního kódu, kde se musí 

údaje shodovat s údaji uvedenými soutěžícím v jeho soutěžní webové registraci a stvrzenku 

obsahující zaregistrovaný soutěžní produkt. V případě, že výherce zaslal více soutěžních registrací, je 

organizátor oprávněn po výherci požadovat předložení všech originálních soutěžních kódů, z nichž 

byly údaje poslány výhercem, a stvrzenku/stvrzenky obsahující všechny zaregistrované soutěžní 

produkty.  

 

2. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech podmínek. 

Registrace zaslané v jiném než výše uvedeném tvaru nebo doručené v jiném termínu, než v době 

konání soutěže nemohou být do soutěže platně zařazeny.  



3. Na jednu registrovanou e-mailovou adresu, telefon a jedno jméno je možné vyhrát opakovaně. 

     

bod 7. URČENÍ VÝHERCŮ     

Každé soutěžní kolo bude losováno ze všech přihlášených a řádně zaregistrovaných soutěžících v 

průběhu předcházejícího soutěžního měsíce. Vylosováno bude celkem 5 výherců. Jeden výherce 

víkendového pobytu pro dva, jeden výherce sportovních hodinek a tři výherci dárkových poukazů v 

hodnotě každý 1000 Kč. K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovač, který vybere 

výherce náhodným výběrem z databáze soutěžících. Losování měsíčních výher proběhne vždy pátý 

pracovní den po předchozím skončeném soutěžním měsíci a bude losováno ze všech platných 

registrací v předchozím soutěžním měsíci.  

 

2. V případě neplatné registrace (např. nedoložení soutěžního kódu, opakované registrace na jeden 

soutěžní kód) bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. 

Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení soutěžního kódu a 

stvrzenky dokládající nákup soutěžního produktu pro konečné posouzení splnění pravidel a platnosti 

každé registrace. 

 

3. Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni na webových stránkách soutěže www.tany-

soutez.cz ve formátu jméno, první písmeno příjmení výherce (dle údajů vyplněných v soutěžní 

registraci a na základě informací od výherce) spolu s výhrou. 

     

bod 8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER     

1. Pro oznámení výher bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace. Pořadatel bude výherce 

kontaktovat nejpozději do 3 pracovních dnů od vylosování.  

2. Výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty nebo budou předány osobně nejpozději do 

jednoho měsíce od skončení soutěže a případné kontroly příslušných soutěžních kódů. 

3. Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.  

4. Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem a předložit na 

vyzvání pořadatele soutěže soutěžní kód a stvrzenku dokládající nákup soutěžního produktu dle 

pokynů pořadatele. Podrobné instrukce a kontakty na pořadatele budou součástí výherního e-mailu 

(e-mail s oznámením o výhře).  

5. V případě, kdy výherce výhry nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo 

nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradníkovi, který bude 

vylosován stejným způsobem a na základě stejných kritérií jako původní výherce. 

6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho 

registrace. V takovém případě výhra bude udělena náhradníkovi.  

7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení 

výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí 

pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.  



8. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru 

reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.  

9. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.     

     

bod 9. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE:     

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty 

třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.  

2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její 

platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel soutěže neodpovídá 

za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a 

neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, resp. mobilních dat.  

3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové 

adrese www.tany-soutez.cz."     

      

bod 10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:     

1. V návaznosti na platnou legislativu v oblasti zpracování osobních údajů na lokální úrovni v České 

republice zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. na Slovensku zákon č. 18/2018 

Z.z.  o ochraně osobních údajů o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a na evropské 

úrovni s přímou účinností v České a Slovenské republice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vás tímto 

informujeme, že naše společnost TANY, spol. s r.o. jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) 

zpracovává Vámi poskytnuté údaje pouze pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, a to po dobu 

soutěže a maximálně 6 měsíců od vyhlášení výherců soutěže. V případě výherců budou tyto údaje 

zpracovány po dobu stanovenou legislativními požadavky. Tyto údaje mohou být zpřístupněny v 

rozsahu a k účelům výše uvedeným také organizátorovi soutěže (dále jen „Zpracovatel“).  

2. Pokud bude v pravidlech soutěže uvedeno, že výherci budou zveřejněni na webových stránkách a 

ve sdělovacích prostředcích v rozsahu údajů pro tento účel poskytnutých, je souhlas spotřebitele s 

takovým zveřejněním podmínkou účasti v soutěži. Souhlas se uděluje po dobu zveřejnění výherců 

soutěže a je poskytnut zapojením se do soutěže.  

3. Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: tany@tany.cz, 

a dále má práva zejména dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej 

týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu však soutěžící ztrácí nárok na 

výhru v soutěži.  

4. Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů, 

které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 

zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý 

stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Bude-li žádost účastníka shledána jako oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. 



Nevyhoví-li pořadatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  

5. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v soutěži 

stanovené těmito pravidly soutěže. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení 

soutěžícího ze soutěže.  

 


