
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE 

S NÁZVEM „Soutěž o 1000 dárků“ 

Smyslem těchto pravidel marketingové soutěže s názvem „Soutěž o 1000 dárků“ je úprava pravidel 

soutěže pro spotřebitele. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků, změny 

jsou přípustné pouze za písemného souhlasu zadavatele a organizátora soutěže. 

1. Zadavatel a organizátor soutěže

Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost REJ s.r.o., se sídlem, se sídlem ČSLA 542, 

391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 26026899, DIČ: CZ26026899, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložka 9934 (dále jen 

„zadavatel“). 

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 9.3.2020 do 31.7.2020 nebo do 

vyčerpání zásob dárků.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České 

republiky a Slovenské republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, 

které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti zadavatele 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 dárku. 

4. Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „soutěžící“), která v soutěžním 

období od 9.3.2020 do 31.7.2020 v jakémkoliv kamenném nebo online obchodě nakoupí 

kukuřičné výrobky zadavatele „Rejfínci“ nebo jiné kukuřičné výrobky značky „REJ“, které na 

obale obsahují QR kód. Soutěžící tyto QR kódy vystřihne, shromáždí jich potřebný počet pro 

získání dárku a následně je zašle zadavateli na adresu provozovny REJ s.r.o. - SOUTĚŽ, 

Průmyslová 937, 391 11 Planá nad Lužnicí. Společně se zaslanými QR kódy zašle soutěžící 

zadavateli své jméno, příjmení, adresu bydliště a informaci, o jaký dárek má zájem.

Každá fyzická osoba se může soutěže účastnit dle svého zájmu vícekrát.

Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na dárek.

5. Všeobecné podmínky

Počet dárků je omezen na 1000. Aktuální stav čerpání dárků bude zveřejněný vždy 1. a 15. 

den v kalendářním měsíci na webových stránkách www.pankrupka.cz. Při vyčerpání 

uvedeného počtu dárků si soutěžící může vybrat jiný dárek či dárky ve stejné bodové 

hodnotě. V případě vyčerpání všech 1000 dárků před 31.7.2020 bude tato soutěž 

zadavatelem ukončena a 

http://www.pankrupka.cz/


informace o jejím ukončení bude neprodleně zveřejněna na webových stránkách 

www.rejfood.cz, www.pankrupka.cz a na facebookovém účtu zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže dárky nahradit za jiné dárky ve stejné nebo 

vyšší finanční hodnotě. 

Soutěžící nemůže nárokovat jiný dárek, než který mu bude vydán, nemá nárok dárek 

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

Zadavatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby 

její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 

Zadavatel neodpovídá za škodu/újmu vzniklou soutěžícímu užíváním dárku. 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním QR kódů s informacemi uvedenými v článku 4. výše každý soutěžící potvrzuje, že 

splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje zadavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, 

které organizátorovi v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho 

platné účasti v soutěži, zaslání dárku a pro další obchodní a marketingové účely zadavatele, a 

to do jeho případného odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou 

zpracovány do systému a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto 

osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích 

osob pověřených zadavatelem. Zadavatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i 

další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo 

svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele. Soutěžící si je vědom 

svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke 

svým osobních údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na 

účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce 

odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. 

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení zadavateli a má za následek vyloučení 

soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na dárek, je-li doručeno před jejím 

předáním soutěžícímu. 

V Plané nad Lužnicí 9. března 2020 

http://www.rejfood.cz/
http://www.pankrupka.cz/

