KUP DONUT A VYHRAJ 2 LÍSTKY NA KONCERT SKUPINY MIG 21

Kup si v období od 20. 4. do 31. 5. 2022 donut v jakékoli z prodejen z bodu
5.1. a vyhrajte 2 lístky na koncert skupiny Mig 21. Každý, kdo se zapojí do
soutěže obdrží odkaz na online přenos z koncertu.
Koncert se uskuteční 3.6. 2022 v Praze.

Podmínky akce:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nákup 1 donut v období od 20. dubna do 31. května 2022 ve vybraných prodejnách
Akce se vztahuje pouze na produkty zn. DONUT WORRY BE HAPPY
Registrace do soutěže je možná následujícím způsobem:
Registrací pomocí microsite na adrese: www.donutworrybehappy-soutez.cz
Počet registrací není pro zákazníky omezen. Každá registrace ovšem musí mít vlastní
pokladní doklad o koupi min. 1 donutu, který bude v rámci celé soutěže použit pouze
jednou.
Každý týden bude vylosováno 20 výherců, kteří vyhrávají fyzickou vstupenku (hlavní
výhru) na koncert skupiny Mig 21, který se uskuteční 3.6. v Radlické Kulturní
Sportovně na Praze 5. Vstupenku obdrží výherce v příloze emailu.
Každý týden budou emailově obeznámeni všichni soutěžící- (vedlejší výhry), kteří se
do soutěže zapojili a den před konáním koncertu tj. 2. června 2022 obdrží odkaz na
online přenos z koncertu.
Dotazy k soutěži posílejte na email info@donutworrybehappy-soutez.cz
Kompletní pravidla k soutěži naleznete na www.donutworrybehappy-soutez.cz
Úplný seznam prodejen naleznete v bodu 5.1. nebo na webových stránkách
https://www.donutworrybehappy.eu/cz-cs/kde-nas-koupite

Pravidla a podmínky prodejní akce „KUP DONUT A VYHRAJ 2 LÍSTKY NA
KONCERT SKUPINY MIG 21“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce
„KUP DONUT A VYHRAJ 2 LÍSTKY NA KONCERT SKUPINY MIG 21“ (dále jen „Prodejní
akce“). Tato pravidla mohou být změněná jen formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.

1. POŘADATEL A REALIZÁTOR PRODEJNÍ AKCE:
Pořadatelem prodejní akce je obchodní společnost La Lorraine, a.s. se sídlem Kladno,
U Kožovy hory 2748, PSČ 27201, IČO: 25544551 zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka14504 (dále jen „Pořadatel“).
Technický realizátor je společnost Fox Hunter, s.r.o., se sídlem Českobrodská
854/34c, 190 00 Praha 9, IČO: 27936325 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 127722 (dále jen „Realizátor“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:
Prodejní akci organizuje Pořadatel ve všech prodejnách uvedených v bodě 5.1. na
území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“), která probíhá v termínu
od 20. dubna 2022 00:00 hod. do 31. května 2022 23:59 (dále jen „doba konání prodejní
akce“).

3. ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE
Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba (dále jen „Účastník“), která
v jedné prodejně nakoupila min. 1 produkt značky DONUT WORRY BE HAPPY.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Realizátorovi či
dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám
blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. PRODUKTY A VÝHRY ZAŘAZENÉ DO PRODEJNÍ AKCE:
Účastník, který si zakoupí alespoň 1 donut značky DONUT WORRY BE HAPPY (dále jen
„Produkty“), se může zúčastnit prodejní akce o výhry.
Výhrou se rozumí:
1. Fyzická VIP vstupenka platná pro dvě osoby na koncert Mig 21 pořádaný
exkluzivně pouze pro výherce soutěže 3.6. 2022 v Praze.
2. odkaz na online přenos z koncertu (dále jen „Vedlejší výhra“).
.

5. PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI A URČENÍ VÝHERCŮ

Podmínkou účasti v prodejní akci je nákup min. 1 donutu zn. DONUT WORRY BE
HAPPY v prodejnách na území České republiky. Úplný seznam prodejen níže.

Chci nakoupit online
Tesco

https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/search?query=donut

Iceland

https://eshop.iceland.cz/vyhledavani/?string=donut

Rohlík

https://www.rohlik.cz/hledat/donut?companyId=1

Můj
obchod

https://www.mujobchod.cz/muj-eshop

Chci nakoupit v prodejně
Tesco

https://itesco.cz/prodejny/

Billa

https://www.billa.cz/prodejny

Albert

https://www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen

Kaufland https://www.kaufland.cz/
Lidl

https://www.lidl.cz/informace-pro-zakazniky/vyhledavac-prodejen

Norma

https://www.norma-online.de/cz/filialfinder/

Penny

https://www.penny.cz/prodejny

Makro

https://www.makro.cz/prodejny?icid=cz:button_row:3:20160502:null:no:homepage:CZ:
ACWS:Dom

ENAPO

https://enapo.cz/prodejny

Pramen
CZ
JIP

https://pramencz.cz/prodejny

Bala

https://www.mojebala.cz/mapa

Iceland

https://www.iceland.cz/kontakt-prodejny

http://www.jip-potraviny.cz/

Brněnka http://www.brnenka.cz/prodejny/
COOP Jednota
FLOP

https://www.jednota.cz/index.php?pg=nase-prodejny
https://www.flop-potraviny.cz/prodejny/

Hruška

https://www.mojehruska.cz/prodejny

Žabka

https://izabka.cz/prodejny/

CBA

https://www.cba.cz/prodejny-cba/

Partner

https://www.mopartner.cz/

Můj
obchod
Peneria

https://www.mujobchod.cz/obchody

Mr.
Baker
Hello

http://www.mrbaker.cz/pobocky/

https://www.paneria.cz/cz/prodejny

http://pekarstvi-hello.cz/hello/pobocky/

Chci donut cestou
Benzinov https://freshcorner.cz/
é pumpy
MOL

Donuty v kantýně
Aramark https://www.aramark.cz/
Sodexo

https://cz.sodexo.com/nase-sluzby/jidelni-a-stravovaci-sluby.html

5.1.
Nákup musí být Účastníkem uskutečněn v období od 20. dubna 2022 00:00
hod. do 31. května 2022 23:59. Do prodejní akce se není možné zapojit dodatečně,
ani s nákupy uskutečněnými před začátkem trvání akce. Při platbě za zboží obdrží
Účastník pokladní doklad, který bude mj. obsahovat datum a čas uskutečnění nákupu.
Účtenku je Účastník povinen si uschovat a údaje níže uvedené registrovat u
Organizátora níže uvedeným způsobem.

5.2.

Podmínky pro zapojení do prodejní akce:
registrací na stránkách v registračním formuláři: www.donutworrybehappysoutez.cz - vyplnění všech povinných políček, včetně nahrání pokladního dokladu.

Registrace je třeba provést v období od začátku trvání prodejní akce nejpozději do
31. května 2022.

5.3.

Určení výherců:

Soutěž o Vedlejší výhru- odkaz na online přenos z koncertu
Každý den prodejní akce probíhá od 00:00 do 23:59 registrace účtenek. Ze všech
registrovaných účtenek proběhne 5 losovacích kol. V každém kole obeznámíme
emailově všechny soutěžící, kteří se do soutěže zapojili o získání vedlejší výhry.
Konkrétní odkaz na online přenos z koncertu( vedlejší výhry) bude zaslán den před
konáním koncertu tj. 2. června 2022 do emailové schránky soutěžícího. Vedlejší výhru
získává každý, kdo se zapojí, vyjímaje výherců hlavní výhry.
Soutěž o Hlavní výhru- fyzická vstupenka, platná pro 2 osoby
Každý den prodejní akce probíhá od 00:00 do 23:59 registrace účtenek. Ze všech
registrovaných účtenek proběhne 5 losovacích kol. V každém kole bude vylosováno
celkem 20 výherců Hlavní výhry. Vstupenka platná pro 2 osoby, bude v příloze výherního
emailu. Celkový počet VIP vstupenek činí 100 kusů.
5.4.

Konání koncertu:

Samotné konání koncertu skupiny Mig 21 se uskuteční 3. června 2022 v čase 20:00 21:00 hodin v Radlické Kulturní Sportovně na adrese Za Ženskými domovy 125/5, 150 00
Praha 5- Smíchov. Ve stejném čase bude odvysílán i živý přenos z koncertu pro výherce
vedlejší výhry. Prostor bude pro výherce otevřen od 19:00 do 23:00 hodin. Každý
z výherců hlavní výhry je povinen se u vstupu prokázat vstupenkou v elektronické nebo
tištěné formě. Konzumaci na baru si platí každý sám.
Výherci Vedlejší výhry i výherci Hlavní výhry dále společně jako „Výherci“.
5.5.
Zapojit se do prodejní akce je možné s jedním nákupem, tedy jedním
dokladem o koupi, vždy jen jednou. V případě vícenásobné registrace jednoho
podkladního dokladu bude uznána pouze první registrace, bez ohledu na počet
zakoupených produktů na jednom pokladním dokladu. Počet web registrací není
omezen. Každá registrace však musí mít vlastní pokladní doklad o koupi minimálně 1
donutu značky DONUT WORRY BE HAPPY.
5.6.
Do prodejní akce nebudou zařazeny zejména registrace zaslané mimo dobu
konání prodejní akce či registrace v nesprávném tvaru, či jinak nesplňující podmínky
prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení
zaslaných registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál dokladu o
koupi za účelem ověření nákupu.

5.7. Na jeden pokladní doklad může Účastník vyhrát jednu Hlavní výhru nebo Vedlejší výhru.
Hlavní výhru může Účastník vyhrát pouze jednou za celou dobu trvání soutěže. Vedlejší výhru
může Účastník vyhrát vícekrát, pokaždé však s jiným pokladním dokladem. Na jeden pokladní
doklad je možno vyhrát vždy pouze jednu Vedlejší výhru. Výherci Hlavní výhry a Vedlejší
výhry budou obeznámeni emailem (tj. 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 31. 5. a 1. 6. 2022). Hlavní
výhra bude odeslána v příloze výherního emailu. Vedlejší výhra- odkaz na online přenos
z koncertu bude zaslán 2. června 2022 do emailu uvedený v registraci.
5.8. V případě, že výherce nedoloží splnění podmínek prodejní akce, nesdělí ve lhůtě dle čl. 5.7.
své kontaktní údaje pro zaslání výhry, svou výhru nepřevezme, nevyužije, nebo se jakýmkoliv
jiným způsobem zřekne své výhry, nenáleží mu tím žádná finanční ani jiná kompenzace.
Výhra v takovém případě propadá ve prospěch Pořadatele a Pořadatel je v takovém případě
oprávněn vybrat nového výherce obdobně jako v případě původního výherce.
5.9. Pořadatel nezodpovídá za chyby při registraci vč. sdělení chybné adresy, ztrátu nebo

poškození pokladních dokladů, nebo za nedoručení výher. Pořadatel dále neodpovídá
za jakékoliv závady internetové sítě, přenosu dat, či závady webových stránek, které
se mohou vyskytnout v průběhu registrace. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení
oznámení o výhře v případě jakýchkoliv výše uvedených závad a technických
problémů.
Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě
do 10 000 Kč jsou příjmem, který je dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu, osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
Výhry nad 10 000 Kč podléhají u výherce dani z příjmu fyzických osob v zákonné výši.
Pořadatel na základě podepsaného předávacího protokolu soutěže výhercem přebírá
povinnost odvodu daně z příjmu z fyzických osob.

5.10.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1.
V Soutěži se zpracovávají osobní údaje účastníků a výherců. Tyto osobní údaje
budou zpracovávány za účelem realizace Soutěže v souladu s platnými právními
předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
("Nařízení").
6.2.
V rámci realizace Soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení Pořadatel jako
správce, protože určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů výherců a
účastníků. Kontaktním místem pro výherce a účastníky, jako subjekty osobních údajů,
je kontaktní osoba Pořadatele (Privacy Officer, email: dwbhcz@llbg.com ).

6.3.
Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků v rozsahu jméno, příjmení, věk a
telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem
její realizace, a budou vymazány do 1 měsíce po ukončení Soutěže.
6.4.
Výherci poskytují Pořadateli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo za účelem realizace všech práv a
povinností které vyplývají z těchto Pravidel, a to:
a) identifikace výherců jako účastníka Soutěže;
b) ověření splnění podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly;
c) komunikaci s výhercem,
d) předání výhry výherci,
e) ověření správnosti a platnosti údajů poskytnutých výhercem při přebírání výhry.
6.5.
Právním základem zpracování osobních údajů účastníků a výherců jsou tato
Pravidla, které momentem zapojení do Soutěže představují závaznou dohodu o
podmínkách Soutěže; zpracování osobních údajů výherců a účastníků je tak nezbytné
pro plnění této dohody ze strany Pořadatele a proto se nevyžaduje souhlas účastníků
nebo výherců jako dotčených osob.
6.6.
Osobní údaje výherců budou uchovávány po dobu 2 let ode dne skončení
Soutěže, případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné
povinnosti Pořadatele, a to na dobu takto stanovenou zákonem.
6.7.
Poskytnutí osobních údajů výhercem je podmínkou pro předání výhry
(požadavek potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních
údajů výhercem nemůže být výherci předána výhra.
6.8.
Pořadatel používá služby zpracovatele, kteří mu pomáhá s realizací soutěže a
má proto přístup ke všem osobním údajům v rozsahu těchto Pravidel. Jediným
zpracovatelem je Technický realizátor.
6.9.
Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje účastníky a výherce o jejich
právu:
a) požadovat od Pořadatele prodejní akce přístup k osobním údajům
b) na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů;
c) na přenositelnost osobních údajů;

d) podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR,
posta@uoou.cz).

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí na prodejní akci.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí na prodejní
akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit
nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to
bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech
prodejní akce, bude to provedeno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům a
zveřejněno na stránce www.donutworrybehappy-soutez.cz. Účinnost této změny
dodatku nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo s
konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této prodejní akce.
Vymáhání účasti a výher v této prodejní akci soudní cestou je vyloučeno. Výsledky
prodejní akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách je vždy na Pořadateli prodejní akce. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu
či poškození výher. Tato pravidla prodejní akce se řídí českým právem a jsou sestaveny v
souladu s platnou legislativou České republiky. Pravidla prodejní akce nabývají platnosti a
účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce www.donutworrybehappy-soutez.cz

