
 

 
 

      pravidla spotřebitelské soutěže 

„Vyhraj vstupenku na putování s degustací po vinicích VÍNO BLATEL“  
 
 
I. Pořadatel soutěže 
 

1.  Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost VÍNO BLATEL, a.s., IČO: 479 17 709, se sídlem 696 71 Blatnice pod Svatým 
Antonínkem čp. 855, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3697 (dále jen „VÍNO BLATEL“ nebo 
„pořadatel“). 

2.  Kontakty na pořadatele: www.vinoblatel.cz, grabec@vinoblatel.cz. 
3.  VÍNO BLATEL při pořádání soutěže spolupracuje se svým obchodním partnerem, společností Lidl Česká republika v.o.s., IČO: 

26178541 (dále jen „Lidl“). 
 

II. Termín a místo konání soutěže 
 

Soutěž probíhá v době od 23. 8.2021 00:00 hod. do 29. 8. 2021 23.59 hod. na území České republiky v prodejnách Lidl. 
 

III. Účast v soutěži 
 

1.  Soutěže se může zúčastnit: 
a) každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která je svéprávná, nebo  
b) každá právnická osoba se sídlem na území České republiky,  
která splňuje podmínky účasti na soutěži.  

2.  Podmínkou účasti na soutěži je soutěžní nákup alespoň 3 lahví vín od VÍNO BLATEL v období od 23.8.2021 do 29.8.2021 
realizovaný v prodejnách Lidl z akčního letáku Lidl. 

3.  Pořadatel má právo na konečné posouzení plnění podmínek soutěže pro účast v soutěži jednotlivým účastníkem soutěže. 
4.  Účastníci soutěže (nebo také dále jako „soutěžící“) jsou povinni respektovat tato pravidla soutěže. Jakékoliv obcházení těchto 

pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich obejití je důvodem pro okamžité vyloučení ze soutěže. 
 

IV. Podmínky soutěže 
 

1. Soutěže se mohou účastnit pouze ti soutěžící, kteří za podmínek stanovených v těchto pravidlech: 
a) v období od 23.8.2021 do 29.8.2021 nakoupí alespoň 3 lahve vín od VÍNO BLATEL z akčního letáku Lidl v prodejnách Lidl, 

b) nejpozději do 5.9.2021 23.59 hod. provedou registraci do soutěže, a to zasláním účtenky o provedeném nákupu 
s uvedením kontaktních údajů soutěžícího (je nutno uvést: jméno, příjmení a kontaktní e-mail či telefonní číslo) na e-
mailovou adresu: grabec@lvinoblatel.cz. Provedením registrace soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a že 
s nimi souhlasí. 

2. Po obdržení soutěžícím úplně provedené registrace přiřadí pořadatel registraci soutěžícího pořadové číslo. 
3. Počet registrací o soutěžním nákupu u jednoho soutěžícího je omezen maximálně na tři soutěžícím registrované doklady o 

provedení soutěžního nákupu v období od 23.8.2021 do 29.8.2021, pokud vždy nakoupí alespoň 3 lahve vín od VÍNO BLATEL 
z akčního letáku Lidl. 
 

V. Výhry a jejich předání 
1.  Po uplynutí termínu pro registraci soutěžících, tj. po 5.9.2021, vyhrává prvních 100 řádně zaregistrovaných soutěžících 

„Vstupenku na putování s degustací po vinicích VÍNO BLATEL“ v hodnotě 390,- Kč (dále také jen „výherce“). 
2.  Předmětné putování se koná dne 18.9.2021 od 9.00 hod., podrobnější informace obdrží prvních 100 výherců e-mailovým 

sdělením na adresu elektronické pošty výherce uvedenou v rámci registrace, a to nejpozději do dne 10.9.2021. 
3.  Předmětnou vstupenku obdrží výherce e-mailem. 
4.  Výher není možné se domáhat právní (soudní) cestou. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto jiné plnění. 
5.  Výhercem může být pouze takový soutěžící, který úplně a řádně splnil veškeré stanovené podmínky soutěže. V případě 

pochybností o splnění podmínek být výhercem rozhoduje pořadatel. 
 
VI. Další práva a povinnosti pořadatele soutěže 

 

1.  Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to 
v průběhu celého trvání soutěže. 
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2.  Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně 
jako o vyřazení kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu 
odvolat. 

 
VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
1. Účast v soutěži je dobrovolná, z čehož vyplývá i dobrovolné přistoupení k podmínkám soutěže a dobrovolné poskytnutí 

osobních údajů soutěžících; důvodem pro poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním, shromažďováním, 
uchováním a zveřejňováním je účast soutěžícího v soutěži. 

2. Účastí na soutěži každý soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním 
svých osobních údajů, které poskytl pořadateli, a to na dobu trvání soutěže +1 rok. Souhlas lze  kdykoliv odvolat. 

3. Soutěžící je tímto poučen o účelu zpracování osobních údajů a souhlas uděluje ke zpracování všech poskytnutých osobních 
údajů v souvislosti s plněním povinností v soutěži, přičemž předmětem zpracování bude zejména označení soutěžícího 
(jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefonní či e-mailové spojení). Účelem poskytnutých osobních údajů je mj. prověření 
platné účasti soutěžícího v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele včetně 
zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb prostřednictvím elektronických prostředků komunikace. Poskytované 
osobní údaje mohou být obsahem fotografie nebo videa v rámci akce „Putování s degustací po vinicích VÍNO BLATEL“. 

4. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezúplatně užívat jím poskytnuté osobní údaje. 
5. Správcem poskytovaných údajů je pořadatel. Pořadatel prohlašuje, že bude shromážděné osobní údaje užívat jen 

v nezbytném rozsahu a pro stanovený účel, s čímž soutěžící souhlasí. 
6. Soutěžící je tímto poučen o právu na informaci o zpracování a o právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení 

a odstranění případného závadného stavu, jakož i o ostatních právech, vyplývajících pro něj z právní úpravy, a že veškerým 
poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl. 

6.  Soutěžící je tímto dále poučen, že 
a) osobní údaje se zpracovávají z důvodu plnění podmínek soutěže; 
b) má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů). 

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 20.8.2021 


