PRAVIDLA SOUTĚŽE „Tento – Lesní klid“
1.

Základní ustanovení

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky soutěže s názvem „Tento – lesní klid“ (dále jen
„Soutěž“). Pravidla jsou po celou dobu trvání Soutěže zpřístupněna na webové stránce
www.tentolesniklid.cz (dále jen „Stránka s Pravidly“).
Soutěže se může účastnit jen plně svéprávná fyzická osoba, která dovršila 18 let a splní další podmínky
v Pravidlech dále uvedené (dále jen „Soutěžící“).
Zapojením se do Soutěže vyjadřuje Soutěžící svůj bezpodmínečný souhlas s Pravidly. Zapojením se
do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že výhry vložené do Soutěže dle těchto Pravidel mají povahu
daru ve prospěch Výherce a Výherce proto nemá vůči Pořadateli práva z vadného plnění ve vztahu
k Výhře.
Pořadatel a organizátor soutěže

2.

Pořadatelem Soutěže je společnost Metsa Tissue Slovakia s.r.o. se sídlem Celulózka 3494, 011 61
Žilina, Slovensko, IČO: 36381306 (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel pověřuje organizací Soutěže společnost VMLY&R s.r.o., se sídlem Bubenská 1477/1,
Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 26133113, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 73088 (dále jen „Organizátor“). Kdekoliv jsou
v Pravidlech určitá oprávnění přiznána Pořadateli, platí, že ve stejném rozsahu může tato oprávnění
vykonávat jménem Pořadatele též Organizátor.
3.

Soutěž

Soutěž probíhá prostřednictvím webové stránky Pořadatele www.tentolesniklid.cz (dále jen „Soutěžní
stránka“).
Soutěž probíhá v období od 1. 2. 2022 do 28. 3. 2022 (dále jen „Soutěžní období“), a to celkem
v 8 týdnech (dále také jen „Soutěžní týden“); Soutěžní týden začíná vždy v úterý počínaje 1. 2. 2022
a končí v pondělí následujícího kalendářního týdne. Pořadatel je oprávněn Soutěžní období prodloužit,
a to oznámením Soutěžícím uveřejněným na Stránce s Pravidly.
4.

Soutěžící

Soutěžícím může být pouze osoba s doručovací adresou na území České republiky.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu vůči Pořadateli či
Organizátorovi či jiných osob jakkoliv se podílejících na pořádání Soutěže ani rodinní příslušníci či
členové domácnosti uvedených osob či jiné osoby jim blízké.
Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny osoby, které nesplňují Pravidla nebo jim jinak
nevyhovují či Pravidla poruší. Pořadatel je oprávněn vyzvat Soutěžícího k prokázání skutečností
dokládajících jeho platnou účast v Soutěži. V případě, že Pořadatel během doby konání Soutěže zjistí,
že Soutěžící nesplňuje podmínky Pravidel, případně pokud Soutěžící odmítne prokázat nebo
dostatečně neprokáže skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového
Soutěžícího bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Pořadatel je rovněž oprávněn vyloučit ze Soutěže
každého Soutěžícího, který při registraci uvedl nepravé nebo fiktivní údaje či u kterého je důvodné
podezření, že v Soutěži uplatňuje nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky, nebo který porušuje dobré
mravy (například uvádí vulgarismy v rámci svých kontaktních údajů či jinak v rámci Soutěže). Ukáže-li
se, že jakákoliv taková osoba se i navzdory nesplnění podmínek Soutěže stala Výhercem, nemá nárok
na Výhru a Pořadatel je oprávněn postupovat dle čl. 7.5 Pravidel.
5.

Podmínky účasti v Soutěži
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Soutěžící se do Soutěže zapojí splněním následujících podmínek:
1. Zakoupí soutěžní produkt – třívrstvý toaletní papír značky Tento – v období od 1. 1. 2022 do
28. 3. 2022 na území České republiky v jakémkoliv kamenném či internetovém obchodě (dále jen
„Nakoupené zboží“) a uschová si účtenku (dále jen „Účtenka“) potvrzující zakoupení zboží pro
případ, že by se stal Výhercem. Každá Účtenka může být pro Soutěž použita pouze jednou.
2. Na Soutěžní stránce www.tentolesniklid.cz nahraje do webového formuláře informace z Účtenky,
které jsou pro účely Soutěže soutěžním kódem (dále jen „Soutěžní kód“), a to část bezpečnostního
kódu poplatníka (tzv. BKP) Účtenky, případně jiného unikátního kódu Účtenky (např. číslo
daňového dokladu, Uct kód apod.) v rozmezí min. 4 a max. 8 znaků. Soutěžící uvede Soutěžní
kód se zachováním velkých a malých písmen, jakož i číslic tak, jak jsou uvedeny na Účtence.
3. Registruje se k Soutěži vyplněním webového formuláře na Soutěžní stránce, kde kromě Soutěžního
kódu vyplní všechna povinná pole nutná pro registraci (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní
telefon, PSČ).
Soutěžící je povinen uschovat si Účtenku. Pořadatel je kdykoliv oprávněn požadovat předložení
originálu Účtenky. V případě, že Účtenka, resp. její originál vyžádaný Pořadatelem, bude nečitelná, ve
špatném rozlišení či použitá opakovaně, anebo v případě, že Pořadatel bude mít důvodné pochybnosti
o její pravosti a Soutěžící ani na výzvu Pořadatele pravost Účtenky neprokáže, je Pořadatel oprávněn
Soutěžícího ze Soutěže vyloučit; Pořadatel není povinen Soutěžícího o vyloučení ze Soutěže
informovat.
Pořadatel má výlučné právo posoudit, zda je Účtenka a další podmínky účasti v Soutěži v souladu
s Pravidly. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže ty Soutěžící, o nichž bude mít za to, že podmínky
Soutěže nesplnili nebo účasti v Soutěži dosáhli podvodným jednáním. Pořadatel je oprávněn vyloučit
Soutěžící ze Soutěže dle tohoto odstavce i po skončení Soutěže; Pořadatel není povinen Soutěžícího
o vyloučení ze Soutěže informovat.
O tom, zda z Účtenky prokazatelně vyplývá zakoupení Nakoupeného zboží, rozhoduje výhradně
Pořadatel.
6.

Výhry

V Soutěži lze získat následující výhry (dále jen „Výhry“):
1. Hlavní výhra
8× pobyt v celkové hodnotě 40 000 Kč v maringotce Pomněnka na adrese Krabčice 43, 552 01
Dolany, vždy pro dvě dospělé osoby se snídaní, úklidem a výměnou ložního prádla, a to na 7 nocí
vždy od soboty do soboty následujícího týdne v období 11. 6. 2022 – 3. 9. 2022 (dále jen „Hlavní
výhra“ nebo společně jen „Hlavní výhry“). Přesný termín pobytu je Výherce povinen vybrat
z volných termínů a sdělit Organizátorovi dle čl. 8.2 Pravidel nejpozději do 1. 5. 2022, jinak na Hlavní
výhru ztrácí nárok a Pořadatel je oprávněn postupovat dle čl. 7.5 Pravidel. V ceně Hlavní výhry je
kromě samotné ceny pobytu zahrnuto též kapesné – finanční částka ve výši 15 500 Kč na dopravu
a na další výdaje. Více informací o maringotce Pomněnka naleznete zde:
https://www.twofingers.cz/pomnenka.html.
2. Vedlejší výhra
40× závěsné zahradní křeslo (dále jen „Vedlejší výhra“ nebo společně jen „Vedlejší výhry“).
Každý Soutěžní týden se bude soutěžit o jednu Hlavní výhru a o pět Vedlejších výher. Každý
Soutěžící může v Soutěži, tj. po celé Soutěžní období, vyhrát maximálně jednu Hlavní výhru
a jednu Vedlejší výhru; pokud by daný Soutěžící byl Pořadatelem vybrán dle č. 7 Pravidel opakovaně
a měl by obdržet druhou či další Hlavní výhru, nebo druhou či další Vedlejší výhru, ztrácí nárok na
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takovou druhou a jakoukoliv další Hlavní výhru, resp. na druhou a jakoukoliv další Vedlejší výhru a
Pořadatel je oprávněn postupovat dle čl. 7.5 Pravidel.
Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné Výhry, než je Pořadatelem stanoveno.
Odpovědnost Pořadatele za případné vady Výher se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Výhry budou Výhercům Pořadatelem
bezúplatně přenechány, mají tedy povahu daru jakožto bezúplatného plnění Pořadatele
konkrétnímu Výherci. Soutěžící proto berou na vědomí a svou účastí v Soutěži souhlasí s tím,
že vůči Pořadateli ani Organizátorovi nemají v souladu s § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, práva z vadného plnění.
Pořadatel je oprávněn nahradit Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty v případě, že
Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou (např. dodavatelem Pořadatele) tak, aby mohly být Výhercům
předány v souladu s Pravidly.
Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případné technické vady a stav a jakákoliv
rizika a závazky související s užíváním Výher. Nebezpečí škody na Vedlejší výhře přechází na Výherce
okamžikem předání Vedlejší výhry Výherci v souladu s čl. 8 Pravidel. Výhru v Soutěži není možné
reklamovat u Pořadatele ani Organizátora a Soutěžící ve smyslu čl. 6.3 bere na vědomí, že nemá vůči
Pořadateli práva z vadného plnění v souvislosti s Výhrou. Bude-li to možné, je Výherce oprávněn
uplatnit práva z vad u dodavatele Výhry, s čímž Pořadatel poskytne Výherci přiměřenou součinnost.
Veškeré reklamace a práva z vad je tedy Výherce povinen uplatnit přímo u dodavatele Výhry.
Případnou srážkovou daň z Hlavní výhry podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, uhradí Pořadatel.
7.

Výběr Výherců

Soutěžící, který obdrží Výhru (dále jen „Výherce“), bude Pořadatelem vybrán vždy losováním
prostřednictvím automatického náhodného výběru.
Losování proběhne vždy do 7 dnů od konce kalendářního týdne Soutěžního období, za něž se Výhra
losuje.
Výherci budou zveřejněni na Soutěžní stránce do 3 dnů od losování. Výherci budou kontaktováni
Pořadatelem, resp. Organizátorem, na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které uvedli při
registraci jako svoje kontaktní údaje ve webovém formuláři na Soutěžní stránce, a to za účelem získání
adresy pro zaslání Výhry nebo jiné domluvy ohledně jejího předání. Pořadatel může rovněž Výherce
vyzvat k předložení originálu Účtenky; nebude-li v takovém případě originál Účtenky předložen, platí,
že Výherce nesplnil Pravidla Soutěže.
Pořadatel se pokusí daného Výherce vždy kontaktovat dvakrát. V případě, že se Pořadateli nepodaří
dvakrát úspěšně kontaktovat Výherce a Výherce se s Pořadatelem nespojí do 10 dnů od prvního
kontaktování, ztrácí daný Výherce bez dalšího nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele,
který je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení a případně vylosovat namísto původního Výherce
náhradního Výherce.
V případě, že vylosovaný Výherce ztratí nárok na Výhru, bude vyloučen ze Soutěže, poruší tato
Pravidla, nebude možné ho kontaktovat nebo nebude z jiného důvodu schopen nebo ochoten Výhru
nabýt a převzít, je Pořadatel oprávněn s uvolněnou Výhrou naložit dle svého uvážení, včetně výběru
nového Výherce způsobem stanoveným v čl. 7.1 Pravidel. V případě výběru náhradního Výherce dle
předchozí věty se použijí obdobně ustanovení o kontaktování Výherce s tím, že čl. 7.2 Pravidel se
nepoužije.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře v případě změny telefonního čísla či e-mailové
adresy Soutěžícího, jejich nesprávného uvedení v registračním formuláři nebo z jakýchkoliv jiných
důvodů, které neleží na straně Pořadatele (např. nedostupnost Výherce apod.).
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Pořadatel je oprávněn zveřejnit křestní jména Výherců a místo (obec) bydliště Výherců na Soutěžní
stránce.
8.

Předání Výher

Vedlejší výhry budou Výhercům předány do konce dubna 2022. Vedlejší výhry budou Výhercům
zaslány na adresu, kterou k tomu účelu Pořadateli sdělí, a to na náklady Pořadatele prostřednictvím
přepravce dle volby Pořadatele (Česká pošta nebo jiná doručovací společnost). Výhra se považuje za
předanou Výherci, jakmile bude Pořadatelem předána vybranému přepravci k doručení Výherci.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení Výhry či za její poškození, zpoždění či ztrátu při přepravě
způsobené okolnostmi, které nemohl ovlivnit, zejména okolnostmi na straně přepravce. Vlastnické
právo k Vedlejší výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry přepravci.
Hlavní výhra bude Výherci předána prostřednictvím voucheru zaslaného e-mailem na e-mailovou
adresu, kterou k tomuto účelu Výherce Pořadateli sdělí, resp. kterou uvedl při registraci. Přesný termín
využití Hlavní výhry – pobytu dle čl. 6.1 – je Výherce povinen vybrat z volných termínů dodavatele
Hlavní výhry – provozovatele maringotky Pomněnka – a Organizátorovi sdělit nejpozději do 1. 5.
2022, jinak ztrácí nárok na Hlavní výhru. Pro účely kontaktování Organizátora lze použít následující
e-mailovou adresu Organizátora: info@tentolesniklid.cz.
V případě, že Výherce odmítne Výhru převzít, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je
oprávněn s ní naložit dle svého uvážení dle čl. 7.5 Pravidel.
9.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak jsou osobní údaje
Soutěžících v souvislosti se Soutěží zpracovávány, je Pořadatel. Pořadatel pověřil Organizátora
zpracováváním osobních údajů, které Pořadatel získal nebo získá v souvislosti se Soutěží.
Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících tak, jak je to nezbytné pro účast v Soutěži v souladu s
Pravidly a pro účely zajištění průběhu a zveřejnění výsledků Soutěže, tedy zejména pro účely výběru
a oznámení Výherce (včetně oznámení jmen Výherců na webových stránkách a sociálních sítích) a pro
účely předání a realizace Výhry Výhercům, tedy v případech, kdy je takové zpracování potřebné pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Soutěžících, při plnění smluv
uzavíraných v souvislosti se Soutěží nebo z důvodů oprávněných zájmů Pořadatele či Organizátora na
zajišťování průběhu Soutěže a pro účely zasílání informací ohledně Soutěže a jejího průběhu, a to
zejména, nikoliv však výlučně, informací o zahájení účasti (registraci) Soutěžícího v Soutěži a o
výsledcích Soutěže.
Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Soutěžících, pokud je to nezbytné k plnění jeho nebo
Organizátorových právních povinností, zejména pro účely vedení účetnictví, plnění daňových
povinností a v dalších případech, kdy to ukládají právní předpisy, a dále pro účely oprávněných zájmů
Pořadatele nebo Organizátora, zejména pro případ vymáhání právních nároků.
Pořadatel zpracovává jen takové osobní údaje, které mu Soutěžící poskytne, tedy zejména osobní
údaje, které Soutěžící uvede v registraci k Soutěži (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa,
PSČ), případně osobní údaje, které Soutěžící či Výherce zadavateli poskytne prostřednictvím
soukromé zprávy nebo jiným způsobem poté, co budou Výherci kontaktováni (zejména adresa,
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa).
Jako subjekt údajů má Soutěžící vůči Pořadateli 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) na vznesení námitky, po němž bude zpracování osobních údajů
Soutěžícího ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež
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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).
Osobní údaje mohou být předávány subjektům, které se podílejí na zajišťování průběhu a realizaci
Soutěže a dále na doručení Vedlejších výher a na čerpání Hlavní výhry (tj. přepravní společnosti,
provozovatel ubytovacího zařízení Hlavní výhry). Na zpracování poskytnutých osobních údajů
Soutěžících se vedle Pořadatele a Organizátora mohou podílet doručovatelské společnosti, dodavatelé
IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
Více podrobných informací o tom, jak Pořadatel nakládá s osobními údaji, lze najít v zásadách ochrany
osobních údajů dostupných na http://www.cz.tento.eu/upload/files/privacy-policy_CZ.pdf.
10. Závěrečná ustanovení
Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravena v Pravidlech, se řídí
právními předpisy České republiky.
Pořadatel je oprávněn kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit či prodloužit,
a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli nebo Organizátorovi Soutěže. Každá taková
změna Pravidel či Soutěže bude Soutěžícím oznámena na Stránce s Pravidly. Změny bude Pořadatel
provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti nezávislé na jeho vůli, včetně
technických či právních důvodů.
Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny
nebo změny Výhry. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, kterou Soutěžící utrpí v souvislosti se
svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím
sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí
Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na
jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách
mimosoudních řešení sporů, kdy toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího,
když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení
o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní
inspekce.

V Praze dne 1. 1. 2022
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
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