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ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky“ 

(dále též jako „Pravidla“) 

 

vč. přílohy č. 1 – zásady zpracování osobních údajů 

vč. přílohy č. 2 – seznam výher výrobků 

 

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

 

1. Organizátorem soutěže „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky“ (dále též „Soutěž“) a jejím 

pořadatelem je obchodní společnost Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 

250 73, IČO: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 42812 (dále jen „Organizátor“ nebo „Penny Market“). 

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

 

1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 18.2.2021 do 10.3.2021 nebo do vydání 

zásob stíracích losů v jednotlivých prodejnách Penny Market s.r.o. (dále jen „Období trvání 

soutěže“), kdy budou vydávány stírací losy za podmínek dle čl. 3 odst. 2 Pravidel. Uplatňování a 

předávání jednotlivých výher v Soutěži bude probíhat ve lhůtách uvedených v čl. 4 těchto Pravidel.     

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

 

1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 

let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 

k Organizátorovi, případně dalším společnostem či subjektům, které se podílejí na přípravě a 

Organizaci soutěže (vč. společnosti Penny Market s.r.o., IČO: 64945880, se sídlem Radonice, 

Počernická 257, PSČ 25073), jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; v případě, že se některá z těchto osob stane 

výhercem v Soutěži, nemá nárok na výhru a výhra jí nebude předána. Fyzické osoby mladší 18 let 

se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny 

na žádost Organizátorovi doložit.  

 

2. Účastníkem Soutěže se stává každá oprávněná fyzická osoba: 

a) která splní podmínky stanovené v těchto Pravidlech;  

b) která v Období trvání soutěže (tedy v období od 18.2.2021 do 10.3.2021) uskuteční 

v jakékoliv prodejně Penny Market v České republice nákup zboží za částku vyšší než 500 

Kč nebo částku ve výši 500 Kč (dále jen „Nákup"); a 

c) která bezprostředně po zaplacení ceny Nákupu převezme od pracovníka Organizátora na 

pokladně příslušné prodejny Penny Market stírací los, který je Organizátorem připraven 

výlučně pro účely této Soutěže, přičemž tento stírací los obsahuje jedno pole určené 

k setření za účelem zjištění výhry (dále jen „Stírací los"). 

 

3. Cena zboží v rámci Nákupu je cenou obvyklou tohoto zboží. Pro odstranění pochybností 

Organizátor zdůrazňuje, že pro předání Stíracího losu není vyžadován žádný vklad, že Stírací losy 
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nejsou prodávány Organizátorem ani jiným subjektem ani poskytovány jiným způsobem, než jak je 

uvedeno v těchto Pravidlech. Částka pro získání Stíracího losu platí po odečtení veškerých slev a 

částek za vratné obaly. Při nákupu dárkové karty PENNY nárok na body nevzniká. 

 

4. Každý Stírací los vyhrává, což znamená, že každý Stírací los obsahuje výhry; výhry jsou popsány 

v čl. 4 odst. 1 Pravidel.  

 

5. Každá oprávněná fyzická osoba se může Soutěže účastnit vícekrát, přičemž počet účastí jedné 

fyzické osoby v Soutěži není omezen. Za každý platný Nákup v Období trvání soutěže může tato 

oprávněná fyzická osoba získat jeden Stírací los. 

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE A VÝHRY 

 

1. Po setření stíracího pole na Stíracím losu nalezne účastník Soutěže jednu z následujících výher: 

a) Dárková karta na nákup v jakékoliv prodejně Organizátora, tedy v prodejně Penny Market, 

v České republice, a to v hodnotě 500 Kč, nebo 100 Kč, přičemž hodnota slevy bude 

uvedena ve výherním stíracím poli Stíracího losu (dále jen „Výhra slevy na nákup‟ nebo 

jen „Sleva na nákup‟),  

b) výrobky, kdy název výrobku a případně i gramáž budou zapsány přímo ve výherním 

stíracím poli Stíracího losu (dále jen „Výhra výrobku" nebo jen „Výrobek‟); seznam 

Výrobků, které je možné v rámci této Soutěže vyhrát, je uveden v příloze č. 2 těchto 

Pravidel; 

c) sleva na PENNY dovolenou, jejíž cena překračuje 5.000 Kč, kterou si může účastník 

Soutěže objednat prostřednictvím internetových stránek www.pennydovolena.cz či na 

telefonické lince 255 787 878 (dále jen „Výhra slevy na PENNY dovolenou" nebo jen 

„Sleva na PENNY dovolenou‟); Slevu na PENNY dovolenou lze uplatnit pouze při učinění 

závazné objednávky zájezdu do 30.6.2021, kdy termín odjezdu na takovou dovolenou dle 

závazné objednávky bude nejpozději do 31.10.2021 (bližší pravidla pro uplatnění Výhry 

slevy na PENNY dovolenou jsou uvedena v čl. 4 odst. 6 těchto Pravidel), 

d) výhra vozidla Škoda Octavia Combi Style 1,4 TSI, 150 kW, 6-stup. automat IV (dále jen 

„Výhra Vozidla‟ nebo jen „Vozidlo‟). 

 

2. Výhra slevy na nákup ve výši 100 Kč figuruje na Stíracích losech celkově v počtu 10 000 ks a výhra 

slevy na nákup ve výši 500 Kč figuruje na Stíracích losech celkově v počtu 1 000 ks. V soutěži na 

Stíracích losech figuruje Výhra výrobku celkově v počtu 1 000 667 ks (jeden Stírací los s Výhrou 

výrobku opravňuje takového výherce výhře jednoho (1) kusu či jednoho (1) balení zboží 

uvedeného ve stíracím poli takového Stíracího losu). Výhra slevy na PENNY dovolenou figuruje na 

Stíracích losech celkově v počtu 1 238 330 ks. Výhra Vozidla figuruje na Stíracích losech celkově 

v počtu 3 ks.  

 

3. Výhru Dárková karty na nákup může výherce uplatnit do 31.3.2021, a to tak, že se zaregistruje na 

internetových stránkách www.pennysoutez.cz, kde uvede své jméno, příjmení, doručovací adresu, 

kam má Organizátor Dárkovou kartu na nákup doručit, telefonní kontakt, a (ii) unikátní výherní 

kód ze Stíracího losu, dle kterého výherce vyhrál Slevu na nákup. Na tuto doručovací adresu dle 

věty první tohoto článku zašle Organizátor výherci soutěže Dárkovou kartu na nákup, a to do 3 

http://www.pennydovolena.cz/
http://www.pennysoutez.cz/
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týdnů od registrace výherce dle tohoto článku. Neuplatní-li výherce Výhru Slevy na nákup dle 

tohoto článku u Organizátora do 31.3.2021, nebude mu tato výhra poskytnuta. Výherní kód na 

Stíracím lose je unikátní a nachází se pod stíracím polem Stíracího losu a jeho vyplnění na 

internetových stránkách www.pennysoutez.cz spolu s údaji výherce dle tohoto článku je 

podmínkou zaslání Výhry Slevy na nákup výherci. Výherní Stírací los výherce předloží 

Organizátorovi na žádost Organizátora, a to do 5 dnů od takové žádosti. Nesplní-li výherce 

takovou povinnost, Organizátor mu Výhru Slevy na nákup nemusí předat, nemusí mu zaslat 

Poukaz na Slevu na nákup nebo může již zaslaný Poukaz na Slevu na nákup zrušit. 

 

4. Dárkovou kartu na nákup může výherce využít do posledního dne jeho platnosti, tedy do 

31.12.2021, a to v jakékoliv prodejně Penny Market v České republice. Výherce Dárkovou kartu  

na nákup využije tak, že vloží do svého košíku takové prodejně produkty, které si přeje koupit, na 

pokladně prodejny před zaplacením těchto výrobků předá pracovníkovi na pokladně poukaz na 

Slevu na nákup. Cena produktů vložených v košíku výherce, které předložil Dárkovou kartu na 

nákup na pokladně prodejny, bude na pokladně odečtena z ceny takového nákupu. V jednotlivém 

nákupu lze uplatnit pouze jednu Dárkovou kartu. Poukaz na nákup lze kombinovat s Výhrou 

výrobku pouze za podmínky, že výherce před naúčtováním prvního produktu na pokladně 

prodejny Penny Market v České republice uplatní v souladu s těmito pravidly Výhru výrobku a 

označí, na který konkrétní výrobek v jeho košíku si přeje uplatnit Výhru výrobku. Výherce je 

povinen při využití Výhry Slevy na nákup na pokladně prodejny Penny Market v České republice 

povinen odevzdat tento poukaz na tuto Slevu na nákup. Neuplatní-li výherce Dárkovou kartu na 

nákup do 31.12.2021 dle těchto Pravidel, nebude mu Výhra Slevy na nákup poskytnuta. Dárková 

karta na nákup nelze vyměnit za hotovost ani ho uplatnit zpětně.  

 

5. Výhru výrobku může výherce uplatnit nejpozději do 14.3.2021 tak, že si ji vyzvedne v jakékoliv 

prodejně PENNY MARKET tak, že vyhraný výrobek vloží do svého košíku, přičemž na prodejně před 

zaplacením tohoto výrobku předá pracovníkovi na pokladně Stírací los se setřeným výherním 

polem s touto výhrou a uplatní tuto výhru při provedení nákupu, přičemž cena výhry bude na 

pokladně odečtena z ceny tohoto nákupu. V jednotlivém nákupu lze uplatnit i Výhru výrobku dle 

více Stíracích losů, ale je možné uplatnit v rámci jednoho nákupu pouze jeden (1) vyhraný výrobek 

stejného druhu. Stírací los lze takto uplatnit i v případě, že vyhraný výrobek bude jediným zbožím 

v rámci tohoto nákupu (v takovém případě tedy výherce pouze uplatní Výhru výrobku či Výhru 

výrobků, aniž by kupoval jiné produkty). Každý výherce je při uplatnění Výhry výrobku na příslušné 

pokladně prodejny PENNY MARKET povinen odevzdat Stírací los, dle kterého výhru uplatňuje. 

Neuplatní-li výherce Výhru výrobku dle tohoto článku do 14.3.2021, nebude mu tato výhra 

poskytnuta. Jeden Stírací los s Výhrou výrobku opravňuje takového výherce výhře jednoho (1) 

kusu či jednoho (1) balení zboží uvedeného ve stíracím poli takového Stíracího losu.  

 

6. Výhru slevy na PENNY dovolenou může výherce uplatnit nejpozději do 30.6.2021 prostřednictvím 

internetových stránek www.pennydovolena.cz nebo prostřednictvím telefonické linky 

255 787 878, a to při závazné objednávce dovolené s termínem odjezdu do 31.10.2021. Na 

internetových stránkách www.pennydovolena.cz výherce Slevu na Penny dovolenou uplatní tak, 

že zadá do poznámky výherní slevový kód ze Stíracího losu při závazné objednávce dovolené, jejíž 

cena překračuje 5.000 Kč v době objednávky dle cen aktuálně uvedených na pennydovolena.cz; 

pokud výherce započne objednávku a vrátí se k ní v jiném termínu, platí konečná aktuální cena v 

http://www.pennysoutez.cz/
http://www.pennydovolena.cz/
http://www.pennydovolena.cz/
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době dokončení závazné objednávky. Na telefonické lince 255 787 878 výherce uplatní Slevu na 

PENNY dovolenou tak, že při závazné objednávce PENNY dovolené, jejíž cena překračuje 5.000,- 

Kč, nadiktuje pracovníkovi na této telefonické lince (kromě dalších údajů potřebných pro učinění 

objednávky) i výherní slevový kód ze Stíracího losu, dle kterého výherce vyhrál Slevu na PENNY 

dovolenou. Výherce Slevy na PENNY dovolenou odevzdá Organizátorovi výherní Stírací los 

nejpozději do 5 pracovních dnů, když ho o to Organizátor požádá. Neuplatní-li výherce Výhru slevy 

na PENNY dovolenou dle tohoto článku do 30.6.2021, nebude mu tato výhra poskytnuta. Na jednu 

objednávku PENNY dovolené lze uplatnit pouze jeden Stírací los s Výhrou slevy na PENNY 

dovolenou, slevy na Penny dovolenou tedy nelze kombinovat ani sčítat. Slevy na Penny dovolenou 

nelze vyměnit za hotovost ani je uplatnit zpětně. V případě zrušení zájezdu dle závazné 

objednávky učiněné do 30.6.2021 s termínem odjezdu do 31.10.2021, na níž byla uplatněna Sleva 

na PENNY dovolenou, kvůli epidemii COVID-19 Organizátor vrátí výherci prostředky zaplacené 

výhercem na takovou dovolenu do 14-ti dnů od zrušení takového zájezdu, přičemž takový výherce 

nemá jakýkoliv nárok na náhradu Výhry Slevy na PENNY dovolenou. V případě takového zrušení 

zájezdu, na který byla uplatněna Sleva na PENNY dovolenou v souladu s těmito Pravidly, může  

zákazník uplatnit takovou Slevu na PENNY dovolenou na jiný zájezd, to však pouze v případě, že 

taková Sleva na PENNY dovolenou bude opět uvedena v souladu s těmito Pravidly a v termínech 

v nich uvedených. Výherní Stírací los zákazník předloží Organizátorovi na žádost Organizátora, a to 

do 5 dnů od takové žádosti. Nesplní-li výherce takovou povinnost, Organizátor mu Výhru Slevy na 

PENNY dovolenou nemusí poskytnout, nebo může již poskytnutou Slevu na PENNY dovolenou 

zrušit (v tom případě bude takový zákazník povinen doplatit částku odpovídající poskytnuté Slevě 

na PENNY dovolenou). 

 

7. Výhru Vozidla může výherce uplatnit do 31.3.2021, a to tak, že zašle Organizátorovi e-mail na e-

mailovou adresu soutez@penny.cz, v níž uvede (i) své jméno, příjmení, telefonní číslo či jiný 

kontaktní údaj pro účely předání výhry, (ii) výherní kód ze Stíracího losu, dle kterého takový 

výherce vyhrál Vozidlo a (iii) uvede, že souhlasí s Pravidly soutěže a že se seznámil se zásadami 

zpracování osobních údajů (příloha č. 1 Pravidel) uvedených na internetových stránkách 

www.penny.cz (tyto Pravidla včetně zásad zpracování osobních údajů může Organizátor na žádost 

výherce zaslat výherci na jím použitou či uvedenou e-mailovou adresu). Následně bude 

Organizátor výherce kontaktovat za účelem dohody o době a místě předání Vozidla. Výherní kód 

na Stíracím lose je unikátní a nachází se pod stíracím polem Stíracího losu. Výherce Výhry Vozidla 

je povinen předat pracovníkovi Organizátora při předání Vozidla výherci Stírací los, dle kterého 

takový výherce vyhrál Vozidlo (tj. Stírací kód s unikátním kódem obsahující výhru Vozidla). 

Nesplní-li výherce povinnost dle předchozí věty, nebude mu Vozidlo předáno.  

 

8. Pakliže výherce výše uvedené podmínky, resp. povinnosti, týkající se uplatnění výhry dle Stíracího 

losu, nesplní, nebude mu výhra předána a výhru neobdrží žádná osoba. Neuplatní-li účastník 

Soutěže výhru ve lhůtě a způsobem dle tohoto článku, nebude mu výhra ani žádná jiná výhra 

předána. Organizátor nebude v takový případech povinen vybírat náhradního výherce.  

 

9. V případě, že účastník Soutěže odstoupí od kupní smlouvy o koupi produktů (výrobků) v rámci 

Nákupu, nemá právo na výhru vyhranou dle Stíracího losu předaného po provedení Nákupu. 

 

mailto:soutez@penny.cz
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10.  Výhra není předmětem kupní smlouvy. Na výhru se nevztahují práva z odpovědnosti za vady. 

Výherci nevznikají práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u výhry. Výhru není možné 

vyměnit za peníze a zároveň výhra není určena k dalšímu prodeji. 

 

6. DALŠÍ USTANOVENÍ 

 

1. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito 

pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že 

Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo 

nekalého jednání ze strany účastníka soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému výherci k 

získání výhry.  

 

2. Výhry není možné vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry. Výhry nelze vymáhat 

právní cestou a nejsou nárokové. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že výhra pro něho může 

mít daňové dopady a s převzetím výhry mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních 

předpisů. 

 

7. OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Informace o zpracování osobních údajů je uvedena v Příloze č. 1 těchto Pravidel – ZÁSADY 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ PENNY  „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky". 

2. Organizátor bude z předávání Vozidla pořizovat fotografie výherců a tyto fotografie zveřejní spolu 

se jménem a příjmením výherců na svých internetových stránkách www.penny.cz, sociálních 

sítích, zejména na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, jakož i v letácích (tištěných i 

elektronických), v časopisu vydávaném Organizátorem „S Penny u stolu‟, pokud mu k tomu 

výherce Vozidla udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Vzorový souhlas se zpracováním 

osobních údajů je uveden v Příloze č. 3 těchto Pravidel.  

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 

 

1. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této Soutěže změnit pravidla soutěže nebo Soutěž 

omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Organizátor si vyhrazuje právo 

nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit 

podmínky předávání výher. Organizátor si též vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech 

záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži pro porušení těchto Pravidel. 

Rozhodnutí Organizátora tohoto typu jsou účinná ode dne jejich uveřejnění především na 

internetových stránkách www.penny.cz. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na 

náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. 

 

2. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a 

programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jakož i za jiné 

případy vyšší moci. Organizátor dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných 

nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. 

 

http://www.penny.cz/
http://www.penny.cz/
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3. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a posouzení 

nároku na výhru. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Doručením či osobním předáním výher/výherních poukazů výhercům v této soutěži tato soutěž 

končí. Tím není jakkoli dotčeno právo Organizátora na „předčasné“ zrušení soutěže. 

 

2. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají právo na 

jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto Pravidlech. Účastníci Soutěže zejména nemají nárok na 

náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel.  

 

3. Součástí těchto pravidel je příloha č. 1 - Informace o zpracování osobních– ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ PENNY  „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky", příloha č. 2 – 

seznam výher výrobků a příloha č. 3 – VZOROVÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

(FOTOGRAFIE Z PŘEDÁNÍ VOZIDEL). 

 

4. Tato Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže k nahlédnutí na adrese www.penny.cz. 

Organizátor je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel 

uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na stránkách 

uvedených na internetových stránkách www.penny.cz. 

 

 

V Radonicích dne ______ 

http://www.penny.cz/
http://www.penny.cz/
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PŘÍLOHA č. 1 

 

K PRAVIDLŮM SOUTĚŽE „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky“, KTERÁ PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY V TERMÍNU OD 18.2.2021 DO 10.3.2021, A JEJÍMŽ ORGANIZÁTOREM JE SPOLEČNOST 

PENNY MARKET S.R.O., SE SÍDLEM RADONICE, POČERNICKÁ 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, 

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 

42812. 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Zpracování osobních údajů, totožnost Správce a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je 

Organizátor Soutěže – Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 

64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

42812 (dále též „Správce“). Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: 

info@penny.cz nebo telefonicky na infolince +420 800 202 220 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 

hod. Správcova pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat e-mailem na 

elektronickou adresu: dpo@penny.cz. 

2. Zpracovávané osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je účastník 

soutěže poskytl Správci v souvislosti s účastí v Soutěži pořádané Správcem jako organizátorem 

soutěže a v rozsahu stanoveném Pravidly soutěže vč. jejích příloh.  

Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od soutěžících (dle druhu výhry):  

(i) jméno, příjmení a doručovací adresa;  

(ii) telefonní číslo a e-mail. 

3. Účel zpracování – Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného 

průběhu Soutěže, oznámení (a předání) výher v Soutěži jednotlivým výhercům  

a kontroly dodržování pravidel Soutěží. Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a 

povinností Správce a účastníků soutěže v Soutěži a pro ochranu práv Správce a účastníků 

Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, s ohledem na podobu Soutěží však neuvedení 

osobních údajů má za následek nemožnost předání takové výhry a výhru v takovém případě nelze 

uplatnit. Výše uvedené následky se uplatní i při zablokování či výmazu příslušných osobních údajů 

na žádost účastníka Soutěže jako subjektu osobních údajů před ukončením Soutěže nebo před 

vyzvednutím výhry.  

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů – zveřejnění fotografií výherce Vozidla. Správce bude 

dále zpracovávat osobní údaje výherce, který se stal výhercem Vozidla v rámci Soutěže, v rozsahu 

jméno, příjmení výherce a fotografie z předávání Vozidla výherci, jestliže takový výherce Správci 

udělí bezplatný, dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

v Organizátorovi, a to pro účely předání výher v soutěži jednotlivým výhercům a pro 

marketingové a reklamní účely (tzv. účely zpracování osobních údajů).  

5. Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými 

zaměstnanci a dále zpracovateli, kterým je EXON s.r.o., Vrážská 73/10, 153 00 Praha, DIČ: 

CZ26376326,  IČO: 26376326  a SUITU websites SE, Vinohradská 2165/48, Praha 2, 120 00,  IČ: 

01976311 DIČ: CZ01976311. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 

mailto:info@penny.cz
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automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a 

zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k 

zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré 

osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu 

soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany 

osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje 

nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

6. Doba zpracování. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k 

zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Soutěže a po dobu následného uplatnění a předání 

výher, ledaže delší uchovávání určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv 

Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků. 

7. Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje účastníky soutěže jako subjekty 

údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v 

souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

v platném znění („Zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 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 („Nařízení GDPR“): 

 

a) Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 Zákona o 

zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 Nařízení GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení 

o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně 

případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím: 

 

i) účely zpracování; 

ii) kategorie dotčených osobních údajů; 

iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto 

případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání); 

iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, 

kritéria použitá ke stanovení této doby; 

v) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se 

subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování; 

vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

vii) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 

údajů; 

viii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace 

týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového 

zpracování pro subjekt údajů. 
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b) Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce (nebo 

zpracovatel, pokud takový je) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s 

ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o 

ochraně osobních údajů či Nařízení GDPR, může požádat Správce (nebo zpracovatele) o 

vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 

 

c) Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu 

opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné 

osobní údaje, které se ho týkají. 

 

d) Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu 

vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z 

důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 Nařízení GDPR, zejména pokud: 

 

i) osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány; 

ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt 

údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; 

iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

 

Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je 

zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, zejména 

pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

e) Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil 

zpracování v kterémkoliv z těchto případů: 

 

i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 

toho o omezení jejich použití; 

iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad 

oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 

Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány 

pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních 

nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 Nařízení GDPR. O zrušení 

omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn.  

 

f) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 



10 
 

údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly 

předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem 

práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 

g) Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany 

osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který 

se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně 

osobních údajů, Nařízení GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u 

dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

h) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli 

vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho 

důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (pozn.: 

Správce nezpracovává žádné osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci). Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného 

subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, 

které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků.  

***** 

 

http://www.uoou.cz/


11 
 

PŘÍLOHA č. 2 

 

SEZNAM VÝHER VÝROBKŮ 

 

 

VÝROBEK GRAMÁŽ 

POČET 
VÝROBKŮ DO 

SOUTĚŽE 
PUR BALSAM ALOE VERA  450ml 8000 

AVIVÁŽ LENOR, Emerald&Ivorz, 36 praní 1080ml 4000 

SMETANA NA VAŘENÍ KUNÍN 12% 200g 6667 

SÝR CHEDDAR PRÉSIDENT, plátky 100g 3333 

SALÁM TURISTICKÝ ŘEZNÍKŮV TALÍŘ, trvanlivý 100g 24000 

TYČINKA OŘECHY S MEDEM CRIP CROP 35g 8000 

KROKETY NOWACO bramborové 300g 6667 

GERVAIS ORIGINAL přírodní nebo pažitka 80g 40000 

OPLATKY JESENKY lískooříškové 50g 200000 

oPLATKY JESENKY kakaové 50g 200000 

PERNÍK KARLOVA KORUNA borůvkový 60g 200000 

TRUBIČKY HOŘICKÉ ČOKOLÁDOVÉ čokoládové 38g 100000 

TYČINKA S KOKOSEM V TMAVÉ POLEVĚ KARLOVA KORUNA 100g 100000 

TYČINKA SÓJOVÁ KARLOVA KORUNA 50g 100000 
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PŘÍLOHA č. 3 

 

K PRAVIDLŮM SOUTĚŽE „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky“, KTERÁ PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY V TERMÍNU OD 18.2.2021 DO 10.3.2021, A JEJÍMŽ ORGANIZÁTOREM JE SPOLEČNOST 

PENNY MARKET S.R.O., SE SÍDLEM RADONICE, POČERNICKÁ 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, 

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 

42812 (DÁLE JEN „ORANIZÁTOR‟). 

 

SOUHLAS VÝHERCE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S UŽITÍM NĚKTERÝCH OSOBNOSTNÍCH 

PRÁV 

 

1. [JMÉNO A PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, BYTEM], jako výherce výhru vozidla Škoda Octavia 

Combi Style 1,4 TSI, 150 kW, 6-stup. automat IV (dále jen „Vozidlo‟) v rámci soutěže „Nakupujte a 

vyhrávejte hezky česky KČ “, která probíhala od 18.2.2021 do 10.3.2021 (dále jen „Soutěž‟), 

organizované společností PENNY MARKET s.r.o., se sídlem Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 

64945880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

42812 (dále jen „Organizátor‟),  tímto Organizátorovi, jako správci, uděluje bezplatný, dobrovolný 

a svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v Organizátorovi v tomto rozsahu: 

 

 jméno, příjmení; 

 fotografie z předávání výhry Vozidla ze strany Organizátora; 

 

jakož i ke zveřejnění mého jména, příjmení spolu s mými fotografiemi z předání výhry Vozidla, 

jako výhry v rámci Soutěže, na internetových stránkách Organizátora: www.penny.cz, na 

sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, jakož i v letácích (tištěných i 

elektronických), v časopisu vydávaném Organizátorem „S Penny u stolu‟.  

 

a to pro účely předání této výhry a pro marketingové a reklamní účely (tzv. účely zpracování 

osobních údajů).  

 

2. Zpracování osobních údajů probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 („Nařízení 

GDPR“), a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („Zákon o 

zpracování osobních údajů“). 

 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 2 let   
3. od předání výhry, ledaže delší zpracování určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou 

vypořádání vztahů vzniklých na základě Soutěže, ochrany práv správce (tj. Organizátora) nebo 

určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků. Po uplynutí doby zpracování Organizátor, 

jakožto správce, osobní údaje zlikviduje a odstraní je z internetových stránek www.penny.cz. 

Organizátor je oprávněn za splnění příslušných podmínek stanovených právními předpisy 

zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím třetích stran. 

 

http://www.penny.cz/
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4. Výherce dále bere na vědomí zásady zpracování osobních údajů ve smyslu přílohy č. 1 Úplných 

pravidel soutěže „Nakupujte a vyhrávejte hezky česky“, která jsou přiložena k tomuto souhlasu. 

 

 

V_______________dne____________ 

 

 

 

_______________
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