
Úplná pravidla marketingová akce „Hellmanns Festival Chuti! 

Česká republika 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „Hellmanns Festival 
Chuti“ (dále jen „akce!). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 
dokumentu. 

1. Zadavatel a organizátor akce:  

Zadavatelem akce je společnost UNILEVER ČR, spol.  s r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 
8, IČO: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2196 
(dále jen „zadavatel!). 

Organizátorem akce je společnost Garp Integrated s. r. o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 
277 09 540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále 
jen „organizátor!). 

2. Termín a místo konání akce:  

Akce probíhá v době od 19. 9. 2022 00:00:00 hod do vyčerpání částky 500.000 tisíc korun českých, 
nejpozději však do 30. 09. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání akce!) na území České republiky a na 

webu www.rohlik.cz (dále jen „místo konání akce!).  
  
Tato pravidla jsou určena pro účastníky, kteří se zapojují do akce prostřednictvím nákupu na webu 
www.rohlik.cz a na území České republiky. Akce probíhá na webové stránce hellmannsfestival.cz (dále jen 
„akční web!).  

3. Účastník akce: 

Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky starší 
16-ti let, která splní pravidla této akce (dále jen „účastník”).  

Akce se vztahuje jen na koncové spotřebitele, nikoliv pro maloobchodníky či jiné prodejce atp. Akce se tak 
nemohou účastnit podnikatelé, velkoobchody ani právnické osoby. Pokud bude doložen daňový doklad - 
účtenka/ faktura, ze kterého bude zřejmé, že akční nákup provedla tato osoba (např. bude uvedeno IČO 
odběratele), bude takový vstup/účastník z akce vyloučen. 

Z účasti na akci jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, organizátorovi 
nebo k agenturám pověřeným zajištěním této akce, nebo společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným 
způsobem, a dále osoby jim blízké.  

4. Akční výrobky:  

Akce se vztahuje na veškeré výrobky uváděné zadavatelem na trh pod značkou Hellmann´s (dále a výše jen 
„akční výrobky“ nebo „výrobky!).  

5. Mechanika akce:  

Účastník se do akce zapojí tak, že: 
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a) zakoupí v době a místě konání akce, tedy na e-shopu www.rohlik.cz na území České republiky 
jednorázově tzn. na jeden daňový doklad akční výrobky, resp. jakékoliv výrobky značky Hellmann´s v 
minimální hodnotě 100,-Kč včetně DPH (dále jen „akční nákup“), přičemž za tento nákup akčních 
výrobků obdrží účastník od příslušného prodejce daňový doklad (účtenku či fakturu), s nímž se může 
zaregistrovat do této akce (dál jen „akční daňový doklad“ nebo jen „daňový doklad“);  

b) v době konání akce navštíví akční web, resp. webové stránky hellmannsfestival.cz, kde prostřednictvím 
k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“): 

- vyplní své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjemní, e-mail, číslo svého bankovního účtu včetně 
kódu banky, kam si přeje, aby mu byla vrácená částka (dále jen „odměna“) vyplacena;uvede 
celkovou hodnotu akčního nákupu včetně DPH, resp. celkovou cenu zakoupených produktů 
Hellmann´s  

- dále prostřednictvím tohoto formuláře vloží digitální kopii (scan/fotografii) čitelného, celého a 
neporušeného daňového dokladu dokumentující předmětný akční nákup s čitelným označením 
akčních výrobků  

- udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel 

a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi akce prostřednictvím k tomu 
určeného tlačítka „odeslat“ (dále jen „registrace!).  

Registraci musí účastník provést nejpozději ve lhůtě 3 dnů (resp. do půlnoci 3 dne následujícího po dni v 
němž byl akční nákup uskutečněn) od uskutečnění akčního nákupu. K později provedeným registracím se 
nepřihlíží.  

Ponechá si svou daňový doklad dokládající nákup akčních výrobků, který použije jako doklad pro 
případné ověření nároku na odměnu. 

Účastník se může do akce zapojit v době jejího trvání pouze jednou a pouze s jednou e-mailovou adresou a  
jedním číslem bankovního účtu pro vrácení odměny. K opakovaným účastem se nepřihlíží. Opakované 
využití principu této akce není možné. V případě zjištění snahy o obcházení daného pravidla a snahy o 
opakovanou účast či registrace bude účastník bez uvedení důvodu a stanovení náhrady z akce vyloučen. 

Na jeden bankovní účet uvedený při registraci do akce může být s ohledem na výše uvedené pravidlo 
odměna vyplacena pouze jednou.  

V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavený akční daňový dokladu (nelze uznat ručně vystavený akční 
daňový doklad), prokazující provedení akčního nákupu v době trvání akce a místě konání akce a před registrací 
do akce. 

Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří úplně splní všechny stanovené podmínky akce a budou 
postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Organizátor akce má právo výsledného 
posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.  

Účastník se může výše popsaným způsobem zapojit do akce maximálně 1x (bez ohledu na to, jaké údaje 
uvedl do registračního formuláře) a bez ohledu na to, o kolik překročila hodnota akčního nákupu 
minimální částku 100,-Kč včetně DPH. 

Jeden akční daňový doklad je možné v akci použít pouze jednou.  

Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na 
odměnu od takového účastníka originál daňového dokladu, jakož i případně další nezbytné doklady pro 
prokázání nároku na odměnu. Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi daňový doklad splňující 
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podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě 
odměna propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele akce, který je oprávněn ji udělit jinému 
účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.  

Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na vyplacení odměny. 

6. Odměna v akci:  

Každý účastník akce, který v době a místě konání akce zcela splní podmínky této akce, se stává 
oprávněným k získání odměny s tím, že výše odměny, kterou účastník získá, je rozlišena dle hodnoty 
akčního nákupu - tedy účasník získá finanční částku ve výši 50% z celkové hodnoty jím uskutečněného a 
řádně zaregistrovaného akčního nákupu akčních výrobků (z hodnoty jednotlivých akčních výrobků na 
zaregistrovaném daňovém dokladu včetně DPH).  

Maximální hodnota odměny je však limitována na částku 500,-Kč.  V případě, že hodnota akčního nákupu 
přesahuje částku 1.000,-Kč včetně DPH získává účastník nárok na odměnu v hodnotě vždy maximálně 
500,-Kč.   

Do akce jsou vloženy odměny v celkové výši 500.000 tisíc korun českých. Vyčerpáním této hodnoty je akce 
ukončena (nebyla-li dříve ukončena maximálním termínem konání akce). Celková hodnota odměn nesmí 
překročit 500 tisíc korun českých, tedy poslední hodnota odměny, která by už překročila 500 tisíc korun 
českých již nemůže být účastníkovi přiznána, jeho nárok na odměnu zaniká.  

Účastník v akci bude organizátorem kontaktován na e-mail, který uvedl v registračním formuláři, a to obratem 
po vyhodnocení nároku na odměnu, s informací o odměně. 

Odměny bude účastníkovi zaslána na jím uvedený bankovní účet, který účastník uvedl do registračního 
formuláře, a to do 30 dnů od prověření a ověření registrace / daňového dokladu do akce. 

V případě, že účastník uvedl v registračním formuláři chybný bankovní účet není pozdější úprava / 
reklamace čísla bankovního účtu účastníka možná a registrace účastníka v akci bude ukončena a účastník 
ztrácí právo na odměnu.  
  
Zadavatel ani organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za nevyplacení odměny. V případě, že se odměnu 
nepodaří vyplatit bez zavinění na straně organizátora, propadá tato odměna zadavateli akce.  

V případě, že se organizátorovi nepodaří účastníka opakovaně kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne skončení 
akce, či na výzvu nepředloží originál daňový doklad, zaniká nárok účastníka na získání této odměny.  

Zadavatel a organizátor akce si vyhrazují právo posouzení pravosti hodnoty nákupu akčního výrobku a pravost 
daňového dokladu.  

Náklady na výplatu odměn budou hrazeny zadavatelem akce. 

Posouzení nároku na výhru provedené organizátorem je konečné, bez možnosti opravného posouzení. Žádný 
účastník nemůže požadovat výhru v hodnotě vyšší nebo v jiném provedení, než v jakém mu bude předána 
organizátorem.  

V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na jakékoli nekalé či podvodné jednání účastníkem 
akce, rozhodne o jeho vyloučení z dané akce a účastníkovi tak nevznikají jakékoli nároky vůči zadavateli.  

7. Ochrana osobních údajů 



Účastník svojí účastí v akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro účely organizace akce je nezbytné 
zpracování osobních údajů účastníka, resp. účastníkem řádně poskytnutých v rámci registrace do akce v rozsahu: 
jméno, příjmení, emailová adresa, bankovní účet pro doručení odměny dle níže uvedených podmínek. 

Právním základem zpracování osobních údajů je účast v akci a souhlas s jejími pravidly projevený při vstupu do 
akce prostřednictvím registračního formuláře. Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě 
odvolání souhlasu však není další účast včetně nároku na odměnu v této akci možná.  

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. 

Více informací o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje, najdete v dokumentu Oznámení o ochraně 
osobních údajů, který je umístěn na stránkách www.unilever.cz v zápatí. 

Správcem osobních údajů je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 
8, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, 
jakožto zadavatel akce. 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení akce včetně vyplacení odměny, 
přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování: 

- uložení osobních údajů při registraci do akce; 
- zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení akce a dalších informativních e-mailů 

pro účastníky; 
- zpracování osobních údajů pro účely jejich zveřejnění dle pravidel akce; 
- zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení akce dle pravidel; 
- osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek akce 

účastníkem, informace o odměně, jejím předání a další související komunikace; 
- vyplacení odměny. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění 
podmínek akce a vyplacení odměny. Po uplynutí této doby, budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném 
omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že pořadatel 
postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu 3 let od skončení akce, neukládá-li 
zákon delší dobu. 

Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného zpracovatele - marketingové 
agentury, a to způsobem obvyklým pro zajišťování organizace akcí, a bankovními institucemi ze účelem 
vyplacení odměny. 

Správce pověřil zpracováním následujícího zpracovatele: organizátora akce. 

Účastník bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR), zejména účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, 
zpracování je transparentní, účastník má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu 
svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, 
jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky proti zpracování založené na 
oprávněném zájmu, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely 
přímého marketingu, včetně profilování. Účastník nebude předmětem rozhodnutí založeného na 
automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. 

Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může 
účastník obrátit na správce emailem zaslaným na adresu: privacy.czsk@unilever.com. 

Účastník může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad 
pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz. 
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Účastník svojí účastí v akci výslovně souhlasí s tím, že objednatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a bydliště 
účastníka (pouze obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v 
souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a 
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka. Souhlas dle tohoto odstavce 
je činěn po dobu 3 let od ukončení akce. 

8. Obecná ustanovení 

Účastí na akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat. Pravidla a tato akce se řídí právním řádem České republiky.  

Organizátor ani zadavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v akci a 
neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně účastníkovi nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s účastní 
v akci.  

Organizátor a zadavatel tímto nejsou účastníkům nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 
ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast na akci ani odměnu není možné 
vymáhat soudní cestou. 

Odměnu, kterou nebylo možné v akci přidělit konkrétnímu účastníkovi, či odměny, které se nepodařilo vyplatit, 
propadají ve prospěch zadavatele.  

Osoby nesplňující podmínky účasti na akci nebo jednající v rozporu s těmito pravidly akce nebudou do akce 
zařazeny. Zadavatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro 
získání odměny v rámci akce. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výher, např. v důsledku 
nepravdivých informací, které poskytla, nestává se oprávněným účastníkem k získání odměny. Odměna v 
takovém případě propadá zadavateli akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník bude 
vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo 
nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání 
odměny.  

Organizátor ani zadavatel akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí na této akci 
(především funkčnost sítě, resp. akčního webu). Organizátor ani zadavatel neodpovídá za doručení zpráv (např. 
informace o odměně, výzva k zaslání daňového dokladu) včetně informace o získání odměny (pozor na 
spamovou poštu).  

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se akce, nejasností týkajících 
se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto 
pravidel.  

Organizátor a zadavatel si vyhrazují právo akci zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její 
pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve 
formě dodatku. Veškeré takové změny budou neprodleně zveřejněné na webových stránkách 
hellmannsfestival.cz 

Organizátor a zadavatel prohlašují, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely 
vyplacení odměny v akci. 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se akcí je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. Účastník zde nalezne 
mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze 
na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s organizátorem. Formulář návrhu 
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na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České 
obchodní inspekce.  

Úplná pravidla akce jsou k dispozici na internetových stránkách hellmannsfestival.cz
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