
Zadavatel soutěže:  
Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary 360 21, IČ: 14706725, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 
71 (dále jen „Zadavatel“). 
 
Organizátor:  
Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha, PSČ 118 00, IČO: 
28525001, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 147928 (dále jen „Organizátor“). 
 
1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 
Soutěžní akce s názvem „Oblečená na zimu“ (dále jen jako „soutěž“) bude 
realizována v termínu: 4. 12. – 18. 12. 2018 
 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky. 
 
2. PODMÍNKY ÚČASTI 
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na 
území České republiky, která v době konání soutěže uveřejní na svém 
Instagramovém profilu fotografii, ke které připojí hashtag #oblecenanazimu, a 
zároveň se stane (nebo již je) sledujícím Instagramového profilu @mattoni_czsk. 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Zadavatele a 
Organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 
 
3. MECHANIKA 
Účastník v době konání soutěže uveřejní na svém Instagramovém profilu fotografii, 
ke které připojí hashtag #oblecenanazimu, a zároveň se stane (nebo již je) sledujícím 
Instagramového profilu @mattoni_czsk 

 
 Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak 
vyhrát může za celou dobu trvání soutěže pouze jednou. 
 
Maximální počet výherců je 5 po celou dobu trvání soutěže. Výherce bude 
vyhodnocen následující pracovní den po dni ukončení soutěže. 
 
4. VÝHRY 
Soutěžní výhrou je poukaz na nákup v libovolném nákupním centru v České 
republice v hodnotě 5 000 Kč včetně DPH.  
 
 
5. VÝHERCI 
Lhůta pro uveřejnění příspěvků trvá od 4. 12. do 18. 12. 2018. 
Dne 18. 12. vybere porota, složená z vlastníků Instagramových profilů 
@anetasynkova, @alexsedlackova, @alexfranova, @nikolsvantnerova_official a 
@terez_brunettie, celkem 10 finalistů, přičemž každý vlastník vybírá právě 2 finalisty. 
 
Soutěžní příspěvky vybraných finalistů budou dne 18. 12. zveřejněny prostřednictvím 
Instagram stories na Instagramovém profilu @mattoni_czsk, a to v soutěžních 
dvojicích, tak, jak je vybrali vlastníci výše zmíněných Instagramových profilů. 
 



Prostřednictvím funkce „Anketa“ v Instagram stories budou uživatelé Instagramu po 
dobu 24 hodin hlasovat pro výhru jednoho soutěžního příspěvku ze soutěžní dvojice, 
kterých bude celkem 5. 
 
Po skončení hlasování budou Výherci oznámeni prostřednictvím Instagram stories 
na profilu @mattoni_czsk. Zároveň budou tímto profilem kontaktováni v soukromé 
zprávě. 
 
Výherce je povinen kontaktovat Organizátora do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé 
vyzván. Pokud výherce do této lhůty Organizátora nekontaktuje, propadá výhra 
Zadavateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 
30 dnů od data doručení adresy výherce.  
 
Zadavatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 
související s průběhem doručování výher. Reklamace vad se na výhry nevztahují. 
Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti nebo požadovat vydání jiné výhry než té, 
která je určena Zadavatelem, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se 
nebude realizovat v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné 
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany 
některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k 
získání výhry. 
Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a 
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. 
 
 
6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži 
není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve 
prospěch Zadavatele soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou 
výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci 
nepodařilo doručit.  
Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto 
oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické 
pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. 
Zadavatel soutěže je 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.  
 
V Praze dne 3. 12. 2018 
 
  



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
I. Účastník soutěže uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v 
rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) 
společnosti Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha, IČ 
28525001, jako správci osobních údajů pro účel provedení soutěže. 
II. Účastník soutěže uděluje Organizátorovi jakožto správci výslovný souhlas 
se zpracováním osobních údajů pro účel provedení soutěže na dobu provádění 
soutěže.  
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v 
soutěži, aby byli jednotliví účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a 
nezaměnitelní. Obdrží-li Organizátor odvolání souhlasu nebo žádost o výmaz z 
databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného 
účastníka v této soutěži bez náhrady.  
IV. Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových 
stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich 
technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných 
webových prohlížečů. 
VI. Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování 
osobních údajů v níže uvedeném rozsahu: 
Poučení o právech dle 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) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako 
„General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“. 
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním 
Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.  
 Zejména pak jsem si vědom/a toho, že: 
· - podle článku 13 GDPR: 
· mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům, 
· mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě 
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, 
· mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, 
· poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním 
požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a 
jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 
v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“), 
· - podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům: 
· mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním 
údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených 
osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly 
nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních 
organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo 
není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva 
požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení 
jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat 
stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních 
údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k 
automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 



GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se 
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového 
zpracování pro mne. 
· mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. 
Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě 
administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se 
informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný 
způsob. 
· - podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů: 
· mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní 
údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na 
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
· - podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů: 
· mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, 
pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento 
souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní 
důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 
GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem 
vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje 
byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění 
právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, 
které se na Správce vztahuje. to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, 
pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu 
projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle 
práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo 
pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 
pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 
historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
· - podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů: 
· mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) 
pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, 
aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní 
a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení 
jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, 
avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) 
vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude 
ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody. 
· pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní 
údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z 
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné 
fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské 
unie nebo některého jejího členského státu. 
· - podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo 
výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování: 
· Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, 
veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s 
výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 



Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat. 
· - podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku: 
· mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti 
zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně 
profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále 
nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, 
které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků. 
· mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí 
technických specifikací. 
· - podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně 
profilování: 
· mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky 
nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: 
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno 
právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a 
které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a 
oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu. 
· - podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů 
· Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních 
údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce 
povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit. 
· Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z 
těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná 
opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje 
nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je 
například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko 
pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) 
vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. 


