
   

                     Pravidla soutěže 

 
„Vyhraj s uzeninami Krásno“  

 
 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané „Vyhraj s uzeninami Krásno“ 
(dále jen soutěž). 
 
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.  
 
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže 
přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele. 
  
  
 
1. Pořadatel a Organizátor soutěže 
  
Pořadatelem a Organizátorem soutěže je v České republice společnost MP Krásno, a.s. 
se sídlem: Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské Meziříčí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, vložka B 2768 
IČO: 255 72 890; DIČ:CZ25572890  
(dále jen „Pořadatel“).  
 
Technický servis SMS a webu zajišťuje agentura ATIMARO Trading Company, s.r.o. 
se sídlem: Půlkruhová 168/14, 160 00, Praha 6 - Vokovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126255 
IČO: 279 15 719; DIČ: CZ27915719 
(dále jen „Agentura “) 
  

 
 

 
 
2. Trvání soutěže 
  
Soutěž bude probíhat na území České republiky na vybraných a označených prodejnách COOP v termínech 
uvedených na www.krasno.cz. Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže.  
  
  
 
 
 
3. Kdo se může zúčastnit soutěže 
  
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“), s 
následující výjimkou:  
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke  společnosti Pořadatele, k Agentuře 
ATIMARO a ke společnosti COOP anebo jsou k takovým osobám ve vztahu jako osoby blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník). 
V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro 
případné převzetí výhry.  
 
 
 
 
 
 



4. Pravidla soutěže 
 
Každým nákupem uzeniny Krásno v minimální hodnotě 20 dkg, v sekci obsluhovaných pultů na vybraných prodejnách Coop 
v daném období – uvedeno na www.krasno.cz, získá zákazník soutěžní kartičku s klíčovým slovem, potřebným pro 
registraci do soutěže. Zároveň bude mít vedle soutěžní kartičky platný doklad o koupi (účtenku) s datem a časem nákupu. 
 
Spotřebitel se může zapojit do soutěže formou webového formuláře na www.krasno.cz či pomocí soutěžní SMS. 
(dále bráno jako „ soutěžní vstup“). 
 
SMS zprávu je nutné zaslat v následujícím tvaru na telefonní číslo 903 33 03. 
 
KLÍČOVÉ SLOVO mezera DATUM NÁKUPU (4 ČÍSLICE) mezera ČAS NÁKUPU (4 ČÍSLICE) 
mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera DORUČOVACÍ ADRESA 
 
Příklad: Soutěžící je paní Jana Nováková, která má adresu: Okružní 428, Vsetín 755 01. Pokud bude na soutěžní 
kartičce klíčové slovo KA a na účtence 2.12.16:59 pošle tento tvar SMS: 
  
KA 0212 1659 JANA NOVAKOVA OKRUZNI 428 VSETIN 75501 Přičemž platí, že u datumu a času nákupu je nutné dodržet 4 místný 
formát.  
 
Účtenku a soutěžní etiketu uchovejte pro případ výhry. Technický servis, propojení SMS a webových registrací 
zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, 
infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz. Cena SMS je 3 Kč včetně DPH. 
 
 
S jednou soutěžní etiketou je možné se zapojit pouze 1x za celé období soutěže. 
 
Pro zvýšení možnosti výhry je vždy nutné učinit další nákup, pro získání další soutěžní etikety a účtenky. 
 
Jeden soutěžící může získat maximálně 1x výhru. 
 
Pořadatel má právo požadovat k prokázání oprávněnosti výhry všechny soutěžní etikety a doklady, se kterými se 
zákazník zapojil do soutěže. 
 
 
 5. Výherce a výhry v soutěži: 

 
Výhry jsou ke každé jednotlivé soutěži uvedeny na www.krasno.cz 
 
 
Výhry budou výhercům předány po skončení soutěže.  
 
Soutěž je nastavena následovně: 

 
1. Hrajeme o 15 výher: 

 
- 1. cena bude přidělena platné SMS či platnému webovému vstupu, který bude vybrán dle vzorečku N/2 * 
 
- 2. – 3. cena bude přidělena platným SMS či platným webovým vstupům, které budou vybrány dle vzorečku  
N/ 3 *; N/ 1,6 * 
 
- 4. – 6. cena bude přidělena platným SMS či platným webovým vstupům, které budou vybrány dle vzorečku  
 N/ 1,2 *, N/ 10 *; N/5 * 
 
 
- 7. – 15. cena bude přidělena platným SMS či platným webovým vstupům, které budou vybrány dle vzorečku  
 N/2,5 *; N/1 *; N/1,4 *; N/1,1 *; N/8 *; N/9 *; N/1,3 *; N/1,7 *; N/7 * 
 

 



*N…. označuje celkový počet platných SMS a platných webových vstupů doručených za dobu trvání dané soutěže 
do databáze SMS. V případě, kdy se dělením počtu platných SMS a webových vstupů nezíská celé číslo, 
zaokrouhluje se směrem nahoru (Př.: při došlých 11 platných vstupu vyhrává podle vzorečku N/2 6. platný vstup. 
/ …. Označuje děleno.  
 
 

6. Kontaktování výherců a předání výher 
 
 

Výherci jednotlivých výher budou vyhodnoceni po ukončení dané soutěže a kontaktování telefonicky Pořadatelem 
soutěže. Pokud se nepodaří s výhercem spojit do 24 hodin, výhercem se stane další SMS/ webový vstup v pořadí.  
  
Pokud se výherce neprokáže platnou soutěžní etiketou a účtenkou, která byla zaregistrována v systému, bude vybrána další 
platná SMS/webový vstup v pořadí. To samé platí v případě, že soutěžící již získal některou z výher. 
 
Výherci jednotlivých výher budou obeznámeni o způsobu předání výhry pomocí telefonátu od Pořadatele soutěže.  
 
 
 
 
7. Všeobecné podmínky 
  
Pořadatel je oprávněn po výherci požadovat předložení originálu účtenky, jejíž datum a čas nákupu koresponduje s datem a 
časem nákupu uvedených v zaslaném soutěžím vstupu a dále předložení soutěžní etikety. Pokud soutěžící z jakéhokoli 
důvodu na výzvu pořadatele doklad nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady. 
V případě pochybností má pořadatel právo požadovat účtenky a soutěžní etikety od veškerých soutěžních SMS / webových 
vstupů z daného telefonního čísla.  
 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani jiné věcné nebo 
finanční protiplnění v hodnotě výhry.  
 
Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, 
či na jiné protiplnění. 
  
Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována. 
 
   
Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším nákupem soutěžních výrobků a odesláním  
SMS zprávy či na webovém formuláři. Každá opakovaná účast musí být podložena novou platnou účtenkou a novou 
soutěžní etiketou.  Výhercem se telefonní číslo a jedna osoba může stát pouze 1x během dané soutěže. V případě, že by již 
cenu získala/o, bude vybrán další vstup v pořadí.  
 
  
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z 
mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli 
z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky 
soutěže. Pořadatel soutěže a ATIMARO si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních vstupů. 
 
Pořadatel soutěže je s předchozím písemným souhlasem ATIMARO oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla 
soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve 
zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou 
považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli 
soutěže. Pořadatel i ATIMARO  jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k 
průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od 
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.  
 
 
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Soutěžící odesláním soutěžního vstupu uděluje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 



údajů (v platném znění) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti MP 
Krásno, a.s.  a  dále  zpracovateli.  Zejména se jedná o souhlas se zpracováním  poskytnutého jména, příjmení, bydliště, 
telefonního čísla a emailové adresy, event. fotografie. Údaje budou zpracovány  v automatizovaně vedené databázi 
Agenturou a dále  Pořadatelem soutěže jako správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a případného dalšího jeho 
marketingového zpracování.  Údaje o výhercích je možné ve zkrácené podobě užít v rámci marketingu  ve sdělovacích 
prostředcích a na webových stránkách pořadatele. 
  
Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 let a kdykoliv jej může odvolat na email Správce - 
info@krasno.cz bezplatně odvolat. 
 
Soutěžící zároveň uděluje výše specifikovaný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů společnosti ATIMARO 
Trading Company, se sídlem: Půlkruhová 168/14, 160 00, Praha 6 – Vokovice, za účelem vyhodnocení soutěže.  
 
Registrací do Soutěže pomocí SMS či vyplněním internetového formuláře soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s 
Pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.  
 
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v 
platném znění), zejména, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných 
údajů, jejich likvidaci, atd.  

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné 
prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@krasno.cz. Odvoláním svého souhlasu bude 
Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži. 

Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci 
Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas 
pořadateli či organizátorovi se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy 
odesílatele, data a času přijetí u došlých  SMS. 

 
9. Pravidla soutěže – umístění 
 
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejího konání k dispozici na www.krasno.cz  
 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne 1.2.2023 
 
 


