
Všeobecná pravidla soutěže „Láska nebeská“ 

(dále jen “Pravidla”) 

  

I. Pořadatel a organizátor soutěže 

1.1 Organizátorem soutěže je obchodní společnost BILLA, spol. s r.o.,         
se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, Česká Republika,            
IČO 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským        
soudem v Praze pod Spisovou značkou C 61519 (též jen „organizátor“). 

1.2 Pořadatelem soutěže je reklamní a kreativní agentura – obchodní         
společnost MarketUP s.r.o. se sídlem Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ          
150 00, IČO 25850504, DIČ: CZ25850504, zapsaná v obchodním         
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou C          
174867 (též jen „pořadatel“). 

II. Místo průběhu soutěže 
  
2.1 Soutěž popsaná v těchto Pravidlech (též jen „soutěž“) probíhá na          
území České republiky (též jen „místo konání soutěže“). 
  
III. Trvání soutěže 
  
3.1 Soutěž probíhá od 20. 9. 2017 (od 00.00 hodin) do 31.10. 2017            
(do 23:59:59 hodin) (též jen „doba trvání soutěže“). Soutěž bude          
probíhat celkem v šesti soutěžních kolech (též jen “soutěžní kola”)          
podle následujícího rozpisu. Začátek každého soutěžního kola je vždy v          
daný den v 00:00 hodin a končí daný den ve 23:59:59 hodin. 
  
3.2 Soutěžní kola: 

1. kolo v délce trvání od 20. 9. do 26. 9. 2017 
2. kolo v délce trvání od 27. 9. 2017 do 3. 10. 2017 
3. kolo v délce trvání od 4. 10. 2017 do 10. 10. 2017 
4. kolo v délce trvání od 11. 10. 2017 do 17. 10. 2017 
5. kolo v délce trvání od 18. 10. 2017 do 24. 10. 2017 
6. kolo v délce trvání od 25. 10. 2017 do 31.10. 2017 



  
IV. Podmínky účasti v soutěži 
  
4.1 Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky a          
Slovenské republiky starší 15ti let, který má doručovací adresu v České           
republice, s výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto           
Pravidel. Občan mladší než 18 let se smí zúčastnit soutěže pouze se            
souhlasem zákonného zástupce (dále jen „soutěžící“). Každý soutěžící        
se smí soutěže zúčastnit pouze jednou v každém soutěžním kole, a to            
výhradně s použitím jednoho facebookového profilu či identity.        
Soutěžící, jež se účastní v rozporu s Pravidly soutěže vícekrát v jednom            
soutěžním kole, nebo použije pro účast v soutěži více facebookových          
profilů či identit, bude ze soutěže bez náhrady s okamžitou účinností           
vyřazen, bez nároku na předání případné výhry. 

4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci           
pořadatele i organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele        
včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby         
podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby,           
které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu            
ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.3 Podmínkou účasti v soutěži pro každé soutěžní kolo je registrace           
soutěžícího na webových stránkách laskanebeska.billa.cz (též jen       
“soutěžní stránky”), tj. úplné a pravdivé vyplnění soutěžního        
registračního formuláře na uvedené soutěžní stránce. Pro úspěšnou        
registraci je soutěžící též povinen umožnit pořadateli přístup k         
požadovaným údajům ve svém facebookovém profilu, především pak ke         
jménu, příjmení a e-mailové adrese soutěžícího. Údaje o soutěžícím         
zadané do soutěžního registračního formuláře musí být pravdivé a musí          
odpovídat skutečnému aktuálnímu stavu. Registrace soutěžícího, která       
neobsahuje všechny požadované údaje či náležitosti, nebo která        
neodpovídá skutečnému aktuálnímu stavu, bude považována za       
neučiněnou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že podmínkou účasti v          
soutěži není sdílení soutěže či detailů o ní na facebookový profil           
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soutěžícího či jeho přátel, ani označování konkrétní osoby v příspěvcích          
týkajících se soutěže. 
  

4.4 Do soutěže mohou být zařazeni a výherci v soutěži se mohou stát             
pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže, tj.          
zejména provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní         
všechny požadované registrační údaje, jak je uvedeno v článku IV.          
odstavec 4.3. těchto Pravidel a zároveň odehrají minimálně 1 hru, jak je            
dále v těchto Pravidlech popsáno. 
  
4.5 Každý soutěžící může získat v každém jednotlivém soutěžním         
kole pouze jednu výhru, tj. jednu plyšovou hračku nebo jednu Poukázku           
do prodejny BILLA (jak vymezeno níže v článku V. těchto Pravidel). 

4.6 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže          
soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání         
podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v           
rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a           
to i prostřednictvím třetích osob. Soutěžícímu v takovém případě         
nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel si vyhrazuje právo         
vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z         
podmínek soutěže, neudělit či nepředat výhry v případě jakéhokoliv         
porušení Pravidel soutěže ze strany výherce. Konečné rozhodnutí o         
sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže. 
  
V. Princip soutěže, výhry a vyhlášení vítězů 

5.1 Principem soutěže je zahrát si (po řádně provedené registraci do           
soutěže) hru, která je přístupná na soutěžních stránkách        
laskanebeska.billa.cz. V každém soutěžním kole bude na soutěžních        
stránkách zveřejněna jedna hra, celkem tedy po dobu trvání soutěže          
proběhne šest různých her. Cílem každé hry je správně zodpovědět          
otázku označením správné odpovědi z nabízených možností, přičemž        
správná je vždy pouze jedna možnost. 



5.2 V každém soutěžním kole bude ze soutěžících, kteří správně          
odpoví na danou otázku v rámci příslušné hry, vylosováno patnáct          
výherců (též jen „výherce“). Prvních pět (5) vylosovaných výherců         
vyhrává každý jednu plyšovou hračku z kolekce Láska nebeská. Zbylých          
deset (10) vylosovaných výherců získá každý jednu poukázku do         
prodejny BILLA v hodnotě 100 Kč na nákup zboží v prodejně BILLA (též             
jen „Poukázka do prodejny BILLA“). Celkem je tedy pro soutěž k           
dispozici 30 plyšových hraček z kolekce Láska nebeská a 60 Poukázek           
do prodejny BILLA v hodnotě 100 Kč (též jen jednotlivě „výhra“).  

5.3 Pořadatel bude výherce kontaktovat výhradně jednorázovým       
odesláním emailové informace o výhře na kontaktní e-mailovou adresu         
zpřístupněnou soutěžícím při registraci (i) v registračním formuláři nebo         
(ii) na facebookovém profilu soutěžícího, a to nejpozději do 7 dnů po            
skončení jednotlivého soutěžního kola (též jen „Informace o výhře“).         
Informace o výhře bude obsahovat: (i) typ výhry – plyšová hračka či            
Poukázka do prodejny BILLA (ii) určení prodejny BILLA, na které si lze            
výhru vyzvednout, dle volby učiněné výhercem na stránkách soutěže při          
registraci (iii) lhůtu deseti pracovních dní pro vyzvednutí výhry na dané           
prodejně a (iv) poučení o nutnosti předložit občanský průkaz či jiný           
obdobný doklad totožnosti k prokázání identity výherce. V případě, že          
má Výherce zájem vyzvednout si výhru na jiné prodejně BILLA, než           
kterou uvedl při registraci (a která je uvedena v Informaci o výzvě), může             
si jednou změnit vybranou prodejnu BILLA, a to emailovým oznámením          
s uvedením jiné prodejny BILLA v reakci na emailovou Informaci o           
výhře. 
  
5.4 Výherce se při převzetí výhry prokáže platným občanským         
průkazem či jiným obdobným dokladem totožnosti, na základě kterého         
bude pořadatel a/nebo organizátor schopen ověřit totožnost výherce        
Pokud se soutěžící odmítne prokázat takovým dokladem, nebude mu         
výhra předána. 
  
5.5 V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení čl. V              
těchto pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že          
výhru je možné předat pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný         



zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek        
uvedenou v tomto článku V., nárok na výhru propadá ve prospěch           
organizátora. 
  
5.6  Pokud výherce nebo jeho zákonný zástupce: 

- odmítne výhru, nebo 
- se neprokáže platným dokladem totožnosti pro ověření své         

totožnosti, nebo 
- si nevyzvedne výhru ani do patnácti pracovních dnů po          

odeslání Informace o výhře,  
výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn ji          
použít k marketingovým nebo dobročinným účelům, dle svého uvážení. 
  
VI. Odpovědnost pořadatele a/nebo organizátora za průběh       
soutěže 
  
6.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické        
problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými         
elektronickými prostředky, ani za jakoukoli změnu přenášených       
informací. 
  
6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace na soutěžní stránce          
laskanebeska.billa.cz, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly       
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v            
souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí           
právními předpisy České republiky. 
  
6.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve         
všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to          
včetně jejího přerušení, odložení, zrušení, odvolání či úprav jejích         
Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn v pořadatelem odůvodněných        
případech v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsob určení           
výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i           
zrušit či prohlásit za neplatnou (zejména v případě technické nebo jiné           
systémové chyby, či jiného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak           



negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný        
chod soutěže). Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o         
odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem neprodleně       
uveřejněny na laskanebeska.billa.cz a nabývají účinnosti jejich       
zveřejněním. 

6.4 Pořadatel ani organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení         
výher z důvodů spočívajících na straně soutěžícího. Pořadatel ani         
organizátor rovněž nenese náklady soutěžícího vzniklé v souvislosti se         
soutěží, zejména za účelem převzetí výhry, reklamace výhry nebo jinak          
v její souvislosti. 
  
6.5 Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za jakékoli       
technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu         
soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky,        
včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by          
mohlo dojít na počítači či jiném zařízení soutěžícího nebo jakékoli jiné           
osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani organizátor není           
odpovědný za překážky (ať subjektivní či objektivní) na straně         
soutěžícího či jeho zákonného zástupce. Pořadatel ani organizátor není         
rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do           
soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakékoli skutečnosti. 
  
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana,         
zasílání obchodních sdělení 
  
7.1 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží bude          
organizátor zpracovávat osobní údaje soutěžícího poskytnuté      
soutěžícím, bez nichž není možné s ohledem na charakter soutěže          
soutěž uskutečnit a soutěže se účastnit. Okamžikem první registrace na          
soutěžních stránkách soutěžící bere na vědomí zpracovávání osobních        
údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa soutěžícího         
organizátorem jako správcem za účelem pořádání soutěže, jejího        
průběhu, kontroly jejího průběhu a plnění podmínek, navázání kontaktu         
se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, předání výher, propagace soutěže        
anebo pořadatele či organizátora, a to na dobu nutnou do ukončení a            



vypořádání soutěže, nejdéle do 30. 11. 2021. S ohledem na výše           
uvedené není možná účast soutěžícího v soutěži bez současného         
zpracování jeho osobních dat. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s           
tím, že organizátor je oprávněn v případě potřeby dle svého uvážení           
pověřit zpracováním údajů uvedených výše další subjekty jako        
zpracovatele, a to pořadatele a/nebo obchodní společnost Litea Solution         
s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Římská 526/20, PSČ 12000, IČO            
24180793, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem        
v Praze pod Spisovou značkou C 186196 (též jen „Litea Solution“). 

7.2 Soutěžící, který takto poskytl pořadateli a/nebo organizátorovi       
a/nebo Litea Solution osobní údaje, má právo na přístup k osobním           
údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 21 zákona             
číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména           
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.            
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel či               
organizátor či Litea Solution porušil své povinnosti vyplývající z výše          
uvedeného zákona, a právo požadovat blokování, opravu, doplnění        
nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. 

7.3 Účastí v této soutěži soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel i            
organizátor jsou oprávněni bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84           
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeho jméno a příjmení            
v médiích (včetně internetu, na facebookových či jiných webových         
stránkách), a dále v propagačních a reklamních materiálech pořadatele i          
organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů         
soutěže, předáním výher, prezentací pořadatele či organizátora služeb a         
výrobků pořadatele a organizátora. 
  
7.4 Účastí v této soutěži uděluje soutěžící pořadateli a organizátorovi         
souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických       
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační          
společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Případný nesouhlas            
se zasíláním obchodních sdělení je soutěžící oprávněn vyjádřit kdykoliv         
v průběhu soutěže písemným oznámením příslušné osobě. Souhlas se         
zasíláním obchodních sdělení není podmínkou účasti v soutěži. 



  
VIII.  Závěrečná ustanovení 
  
8.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na         
propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je          
však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel. Pořadatel ani           
organizátor neodpovídá za tiskové chyby ani za úplnost výtahů z těchto           
Pravidel. Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za uvedení        
nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly           
způsobené lidským faktorem či technickou vadou). 
  
8.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži           
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo         
obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je          
důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 
  
8.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické         
podobě na webových stránkách soutěže www.laskanebeska.billa.cz a        
zároveň uložena v písemné podobě vsídle pořadatele soutěže, obchodní         
společnosti MarketUP s.r.o. na adrese Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ          
150 00, a v sídle organizátora soutěže - obchodní společnosti BILLA,           
spol. s.r.o., na adrese Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, kde             
jsou po vyžádání k nahlédnutí. 
  
84 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná,       
spravovaná ani spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook         
Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo           
Facebook Ireland Limited, případně jinou společností spojenou se        
sociální sítí Facebook (společně též jen „společnost Facebook“)        
Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a           
organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost       
Facebook za průběh soutěže nijak neodpovídá. Společnost Facebook        
nenese žádnou odpovědnost za závazky ani pohledávky účastníků        
soutěže (soutěžících). Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou        
společností Facebook shromažďovány. Všechny dotazy, komentáře      



nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv         
společnosti Facebook. 
  
8.5 Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016          
Sb., o hazardních hrách. Pořádání ani organizace soutěže není         
provozováním hazardní hry ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení         
tohoto zákona se tak na soutěž nevztahují. 
  
8.6 Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit       
jakoukoliv internetovou stránku spojenou se soutěží nebo narušit        
legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných         
právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a          
může rovněž zakládat právo pořadatele a/nebo organizátora na náhradu         
způsobené škody či jiné újmy. 
  
  
V Praze dne  20. 9. 2017. 
  
 


