Česká republika
Soutěž „Zlatá brána Bohemia hokeje“
Sbírej soutěžní body za aktivity
na sociálních sítích,
na webové stránce
https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/ nebo účastí v paralelní soutěži „Vyhraj vlastní fanzónu!“ na
webové stránce https://www.bohemiahokej.cz. Každý bod představuje jednu přihlášku do slosování
o pravidelné hokejové výhry.
Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelské soutěže nazvané „Zlatá brána Bohemia hokeje“
(dále jen „Soutěž“).

I. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem Soutěže v České republice je společnost INTERSNACK a.s., se sídlem č. p. 164, 391 18
Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen „Pořadatel“).
II. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem Soutěže v České republice je společnost Mevea s.r.o., se sídlem Anhaltova 15/917,
169 00 Praha 69, IČ: 27413594, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 111836 (dále jen „Organizátor“).
III. TRVÁNÍ SOUTĚŽE A MÍSTO
Soutěž probíhá v termínu od 1. dubna 2021 00:00:01 do 11. června 2021 19:59:59 včetně (dále jen
„Doba konání Soutěže“) na webové stránce https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/, facebookovém
účtu Bohemia Chips, instagramovém účtu bohemiachips_cz (dále jen „Sociální sítě“) nebo na webové
stránce https://www.bohemiahokej.cz/účastí v paralelní soutěži „Vyhraj vlastní fanzónu!“.
Soutěž je rozdělena na následující kola:
1. kolo od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 včetně
2. kolo od 10. 4. 2021 do 16. 4. 2021 včetně
3. kolo od 17. 4. 2021 do 23. 4. 2021 včetně
4. kolo od 24. 4. 2021 do 30. 4. 2021 včetně
5. kolo od 1. 5. 2021 do 7. 5. 2021 včetně
6. kolo od 8. 5. 2021 do 14. 5. 2021 včetně
7. kolo od 15. 5. 2021 do 21. 5. 2021 včetně
8. kolo od 22. 5. 2021 do 28. 5. 2021 včetně
9. kolo od 29. 5. 2021 do 4. 6. 2021 včetně
10. kolo od 5. 6. 2021 do 11. 6. 2021 včetně
IV. SOUTĚŽNÍ MATERIÁLY
Soutěžní materiály jsou zveřejňovány na webové stránce https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/,
v paralelní soutěži „Vyhraj vlastní fanzónu!“ na webové stránce https://www.bohemiahokej.cz/a na

účtech Sociálních sítí. Soutěžní materiály jsou publikovány v Době konání Soutěže, jsou náležitě
označeny názvem Soutěže a odkazují na webovou stránku https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/.
V. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem Soutěže smí být pouze fyzická osoba, která je spotřebitelem a má doručovací adresu na
území České republiky (dále jen „Účastník“). Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci
společnosti INTERSNACK a.s., Mevea s.r.o., dále zaměstnanci dodavatelů spolupracujících na Soutěži,
členové jejich statutárních orgánů, osoby s nimi spolupracující na základě jiných právních vztahů a
osoby výše vyjmenovaným subjektům blízké. V případě nezletilých Účastníků, kteří nenabyli plné
svéprávnosti, u kterých účast v Soutěži není co do povahy přiměřená rozumové a volní vyspělosti
nezletilých jeho věku, je takový Účastník povinen získat souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v
Soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
VI. ÚČAST V SOUTĚŽI
Účastník se zapojí do Soutěže tak, že získá alespoň jeden soutěžní bod jedním z následujících
způsobů:
1) Tipuje správný výsledek nebo uvede správnou odpověď v jakékoli tipovací nebo vědomostní
soutěži na Sociálních sítích a za svůj správný tip či odpověď získá náhodně losovaný
promokód pro udělení bodů, který mu Organizátor pošle zprávou Direct Message nebo
Facebook Messenger, a který využije v rámci registrace či dalších přihlášení na webovou
stránku https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/. Za správný tip nebo správnou odpověď získá
Účastník 5 soutěžních bodů.
2) Tipuje správný výsledek nebo uvede správnou odpověď v jakékoli tipovací nebo vědomostní
soutěži na webové stránce https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/. Za správný tip nebo
správnou odpověď získá Účastník 5 soutěžních bodů. Podmínkou získání bodů je registrace
na této stránce a účast v tipovací nebo vědomostní soutěži pod uvedenou registrací.
3) Vyhraje alespoň jednogólovým rozdílem interaktivní hokejovou hru na webové stránce
https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/, podmínkou získání bodu je registrace na této stránce a
účast ve hře pod uvedenou registrací. Za každý gól, o který Účastník hru vyhraje, získá jeden
soutěžní bod.
4) Sdílí pomocí sdílejících tlačítek na webové stránce https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/
odkazy na interaktivní hru, tipovací soutěž nebo celou webovou stránku na sociálních sítích
Účastníka. Každým sdílením je možno získat 1 soutěžní bod.
5) Zakoupí minimálně jedno soutěžní balení produktů Bohemia označených žlutou soutěžní
samolepkou v době od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 (dále jen „Soutěžní nákup“), balení produktu
si uschová spolu s příslušným daňovým dokladem (účtenkou) prokazujícím koupi. Následně
se Účastník v době od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 přihlásí na http://www.bohemiahokej.cz,
vyplní registrační formulář do paralelní soutěže a v případě výzvy nahraje účtenku (scan nebo
fotografii). Do registračního formuláře Účastník rovněž musí vyplnit:
a. registrační kód nesoutěžní samolepky,
b. emailovou adresu Účastníka.
Za registrační kód ze soutěžní samolepky Účastník získá 10 soutěžních bodů. Podmínkou
účasti na Soutěži tímto způsobem je samostatná registrace na webové stránce

https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/. Bližší pravidla paralelní soutěže lze nalézt na této
webové stránce: https://www.bohemiahokej.cz/pravidla.html
Body lze každým z uvedených způsobů získávat opakovaně, způsoby lze i kombinovat. Skrze registraci
či další přihlášení na příslušnou webovou stránku https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/jsou pak tyto
body přiřazovány konkrétnímu Účastníkovi. Každý ze získaných bodů je zařazen do slosování ve
smyslu čl. VIII těchto pravidel.
VII. VÝHRY
Výherce může za každé soutěžní kolo získat jednu z následujících výher:
1.
2.
3.
4.

podepsaný hokejový reprezentační fandres
balení 10 příchutí Bohemia
puk s grafikou českého hokeje
originální tričko s logem českého národního hokejového týmu

Případná záruka za zboží tvořící výherní předměty se řídí podmínkami jednotlivých dodavatelů
předmětů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel či Organizátor Soutěže může při
vyřizování reklamace výherci poskytnout podporu.
VIII. VÝBĚR VÝHERCE Z ÚČASTNÍKŮ
Výherce se stanoví z Účastníků losováním na základě náhodného výběru ze všech platných soutěžních
bodů kdykoli během daného kola Soutěže. Losování proběhne v náhodný čas v těchto termínech:
1. kolo od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 včetně
2. kolo od 10. 4. 2021 do 16. 4. 2021 včetně
3. kolo od 17. 4. 2021 do 23. 4. 2021 včetně
4. kolo od 24. 4. 2021 do 30. 4. 2021 včetně
5. kolo od 1. 5. 2021 do 7. 5. 2021 včetně
6. kolo od 8. 5. 2021 do 14. 5. 2021 včetně
7. kolo od 15. 5. 2021 do 21. 5. 2021 včetně
8. kolo od 22. 5. 2021 do 28. 5. 2021 včetně
9. kolo od 29. 5. 2021 do 4. 6. 2021 včetně
10. kolo od 5. 6. 2021 do 11. 6. 2021 včetně
V rámci jednoho losování jsou vždy vylosovány čtyři body z celkového množství platných soutěžních
bodů, přičemž jeden Účastník může vyhrát v každém kole pouze jednu výhru.
IX. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
Výherci budou nejpozději následující pracovní den po dílčím losování informováni o své výhře
emailem na emailovou adresu uvedenou při registraci na webové
stránce
https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/. Oznámení o výhře bude obsahovat i instrukce k jejímu
uplatnění. Účastník účastí v soutěži prohlašuje, že registrovaná emailová adresa je v jeho výlučné
moci a užívání, a souhlasí s jejím využitím pro elektronickou komunikaci. Tento souhlas je udělen i v
souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k využití za účelem šíření
obchodních sdělení v rámci pravidel ochrany osobních údajů.

Výhra bude předána při splnění všech podmínek těchto Pravidel. V případě účasti na paralelní soutěži
„Vyhraj vlastní fanzónu!“ je Účastník navíc povinen k doložení platného daňového dokladu (účtenky)
a originálního soutěžního balení produktu Bohemia označeného žlutou soutěžní samolepkou, na
jejichž podkladě došlo k získání soutěžního bodu.
Podrobnosti předání výhry budou dohodnuty s výhercem individuálně. Účastník odpovídá za
správnost sdělených údajů. Pokud se Účastníku nepodaří doručit oznámení o výhře ve smyslu tohoto
článku, výhru samotnou nebo nedojde k naplnění instrukcí k uplatnění výhry, nárok výherce na výhru
zaniká. Tyto výhry propadají k následnému použití v rámci Soutěže nebo k dalším propagačním či
charitativním účelům dle určení Pořadatele. V případě zasílání výhry třetí stranou (přepravní
společností, držitelem poštovní licence atd.), je výherce povinen vyzvednout si výhru v čase, který
určuje třetí strana. Pořadatel Soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy
s nedoručením na straně třetích stran. Pořadatel hradí pouze poštovné do výše nákladu na přepravu
výhry.
Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani
finanční, odpovídající hodnotě výhry.
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v
Soutěži.
X. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při registraci do Soutěže účastník dává Pořadateli dle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále jenom „GDPR“) souhlas se zpracováním osobních údajů
v rozsahu: emailová adresa, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, BKP kód účtenky. Účelem zpracování
osobních údajů je zabezpečení účasti v Soutěži, prověření platné účasti subjektu údajů v Soutěži,
vyhodnocení Soutěže a předání výhry v Soutěži. Čas platnosti souhlasu uplyne po uplynutí Doby
konání Soutěže, u výherce se z důvodu možné spolupráce Pořadatele na reklamaci výhry u jejího
dodavatele budou osobní údaje uchovávány dva roky od převzetí výhry výhercem.
Informace dle čl. 13 GDPR
Totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů: INTERSNACK a.s., se sídlem č.p. 164, 391 18
Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51.
Kontaktní údaje: info@intersnack.cz
Účel zpracování osobních údajů: zabezpečení účasti v Soutěži, prověření platné účasti subjektu údajů
v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a předání výhry v Soutěži.
Právní základ zpracování: souhlas subjektů údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Kategorie příjemců: Organizátor, dodavatelé Pořadatele a Organizátora

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Správce prohlašuje,
že osobní údaje subjektů údajů nebudou předmětem předání do třetí země nebo mezinárodní
organizace.
Doba uchovávání osobních údajů subjektů údajů: do času ukončení Soutěže a u výherce se z důvodu
reklamace výhry budou osobní údaje uchovávat dva roky od převzetí výhry výhercem.
Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a
která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních
údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů
Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování,
jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné
vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad,
kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
Poskytnutí osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem na
uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jestliže subjekt údajů neposkytne své
osobní údaje, nebude se moci stát účastníkem Soutěže dle těchto pravidel.
Osobní údaje jsou předmětem automatizovaného rozhodování, skrze počítačové systémy Pořadatele
a Organizátora Soutěže. Skrze automatizované rozhodování budou vybráni výherci Soutěže. Účastník
pro tyto účely nebude profilován. Došlé registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení
umožňujícího zaznamenat datum a čas přijetí i obsah registrace. U přijatých soutěžních registrací je
zhotoven záznam, který obsahuje e-mailovou adresu, na ní navázaný počet již zaregistrovaných
soutěžních kódů z balení v rámci paralelní soutěže a případně další obsah doručené registrace. Takto
získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.
Do Soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace zaslané v jiném než předepsaném formátu,
soutěžní registrace doručené Pořadateli mimo dobu trvání Soutěže či soutěžní zprávy jinak
nesplňující podmínky Soutěže.
Soutěžící může na základě svého souhlasu poskytnutého v rámci soutěžní registrace nebo kdykoli
poté udělit Pořadateli v souladu s GDPR souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, tel. číslo a email, doručovací adresa, a to k marketingovým účelům, tzn. nabízení
výrobků a služeb Pořadatele. Tento souhlas účastník Soutěže poskytuje na dobu 3 let ode dne jeho
udělení. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné a nemá vliv na účast
účastníka v Soutěži. Pravidla udělení souhlasu a zpracování osobních údajů pro tyto účely naleznete
na této webové stránce: https://www.bohemiahokej.cz/souhlas_mar_sdeleni.pdf
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly.
Organizátor ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů či internetových
sítí.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž
zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže. Dále si Pořadatel vymezuje právo
kdykoli Soutěž ukončit z důvodu vyšší moci nebo nahradit výherní předměty jinými.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků schválených Pořadatelem a
Organizátorem. Aktuální verze pravidel je k dispozici vždy na webové stránce
https://zlatabrana.bohemiahokej.cz/.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a
rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z
Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v
rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem
poškozoval dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora, anebo byl z těchto činností důvodně
podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout.
Případné bližší informace je možné získat na e-mailu gryc@mevea.cz . Na e-mailové dotazy bude
zpravidla odpovídáno v pracovní dny, vždy max. do 2 pracovního dne od jejich doručení.
V Praze dne 1. 4. 2021.

