
Úplná pravidla soutěže „Odměňujeme štamgasty“ 
 

 
1. Úvodní ustanovení 
 

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marketingové soutěže 

„Odměňujeme štamgasty“ (dále jen „soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži na 

propagačních materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv tato pravidla změnit. 
 
 
2. Pořadatel a organizátor soutěže: 
 

2.1. Pořadatelem soutěže je společnost Pardubický pivovar a.s., se sídlem: Pardubice, Palackého 

třída 250, PSČ 530 33, IČO: 474 68 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 890 (dále jen „pořadatel“). 
 

2.2. Organizátorem soutěže je společnost ppm factum a.s., se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 

Rudná, IČ 278 83 299, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod sp. zn. B 11749 (dále jen „organizátor“). 
 
 
3. Doba a místo konání soutěže; soutěžní produkt 
 

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 20. 2. 2023 00:00:01 hod. do 30. 4. 2023 23:59:59 hod. 

v provozní době zapojených restauračních zařízení (dále jen „doba konání soutěže“). 
 

3.2. Soutěž probíhá ve vybraných restauračních zařízeních na území Pardubického kraje, které 

nabízejí ke konzumaci některé z níže uvedených alkoholických nápojů z portfolia Pivovarů 

Staropramen (dále jen „restaurace“). 
 

3.3. Soutěž se vztahuje na tyto soutěžní produkty: 

▪ Arnoštova Hořká 10 

▪ Vilém 11 

▪ Hořká 12 ze sklepa 

▪ Porter 

přičemž pro zapojení do soutěže je nezbytné zakoupit alespoň jedno z uvedených točených 

piv o objemu alespoň 0,5 litru v některé z restaurací zapojených do soutěže (dále jen 

„pivo“). 
 

3.4. Soutěž je rozdělena do dvou soutěžních kol, přičemž první soutěžní kolo probíhá v době od 

20. 2. 2023 do 20. 3. 2023 (dále jen „první kolo“) a druhé soutěžní kolo probíhá v době od 

21. 3. 2023 do 30. 4. 2023 (dále jen „druhé kolo“). Pořadatel a organizátor si vyhrazují 

právo jednostranně upravit termín začátku i ukončení prvního kola soutěže, respektive 

termín zahájení i ukončení druhého kola soutěže, a to v návaznosti na provozní potřeby 

subjektů zúčastněných na soutěži.  Vždy však bude zachována přímá návaznost obou 

soutěžních kol. 



 

4. Účastník soutěže: 
 

4.1. Soutěže se s ohledem na povahu soutěžních produktů může zúčastnit pouze fyzická osoba 

starší 18 let (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). 
 

4.2. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu 

k pořadateli, organizátorovi, zapojeným restauracím a dále osoby jim blízké. 
 

 

5. Mechanika: 
 

5.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí v jakékoliv restauraci 

zapojené do soutěže alespoň 1 pivo a na základě tohoto nákupu obdrží soutěžní pas 

v podobě speciálního pivního tácku (dále jen „soutěžní tácek“). 
 

5.2. Za každé jedno (1) v době konání soutěže zakoupené pivo (počínaje prvním zakoupeným 

pivem, na jehož základě soutěžící získal soutěžní tácek) obdrží soutěžící od obsluhy 

restaurace 1 razítko do soutěžního tácku. Na soutěžní tácek je možné tímto způsobem 

nasbírat celkem 10 razítek, přičemž poslední razítko je na soutěžním tácku předtištěno a 

představuje pivo zdarma, které může soutěžící za uvedených podmínek získat. V jednom 

kalendářním dni lze shora uvedeným způsobem získat nejvýše 2 razítka do soutěžního 

tácku.  
 

5.3. Soutěžní tácek je nepřenosný ve vztahu k restauraci. Každý soutěžní tácek může být tedy 

uplatněn pouze v restauraci, v níž byl při zakoupení piva vydán. 
 

5.4. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit vícekrát, tedy po vyplnění soutěžního tácku 

může nákupem dalšího piva obdržet soutěžní tácek další. Soutěžit o slosování výher však 

může soutěžící pouze v jedné zapojené restauraci, přičemž toto omezení platí pro celou 

dobu soutěže. 
 

6. Výhry a určení výherců 
 

6.1. Pokud soutěžící nasbírá v době konání soutěže 10 razítek (včetně razítka předtištěného) do 

soutěžního tácku (dále jen „zkompletovaný soutěžní tácek“), získává nárok na 1 pivo 

z portfolia Pivovarů Staropramen o objemu 0,5 litru zdarma, které obdrží přímo 

v restauraci. Restaurace vhodným způsobem na soutěžní tácek tuto skutečnost vyznačí. 
 

6.2. Dále soutěžící získává možnost účastnit se losování o některou ze soutěžních výher, mezi 

kterými jsou: 

 Vedlejší výhry: 

- balení 24 ks piva Hořká 12 ze sklepa, plechovka 0,5l 
- poukaz na pivní půllitr s natištěným jménem výherce (dodací lhůta 8-10 týdnů) 
Hlavní výhra: 
- výčepní zařízení LINDR PYGMY 25/K Green Line, KCH01473 

 
6.3. Soutěžící, který má zájem zúčastnit se losování o výhry, vhodí soutěžní tácek se všemi 

razítky a doplněným svým jménem, příjmením a telefonním číslem do zapečetěného 

soutěžního boxu, který bude za tímto účelem umístěn v restauraci.  
 



6.4. V době konání soutěže se může soutěžící zúčastnit soutěže s dalšími zkompletovanými 

soutěžními tácky a zvýšit tím svoji šanci na výhru.  
 

6.5. V prvním kole, jehož losování proběhne v období mezi 21. 3. – 9. 4. 2023, se hraje v každé ze 

zapojených restaurací o tyto vedlejší výhry: 

10 x balení 24 ks piva Hořká 12 ze sklepa, plechovka 0,5l 

5 x poukaz na pivní půllitr s natištěným jménem výherce (dodací lhůta 8-10 týdnů) 
 

6.6. V druhém kole, jehož losování proběhne mezi 18. – 14. 5. 2023, se hraje v každé ze 

zapojených restaurací o tyto vedlejší a hlavní výhru: 

10 x balení 24 ks piva Hořká 12 ze sklepa, plechovka 0,5l 

5 x poukaz na pivní půllitr s natištěným jménem výherce (dodací lhůta 8-10 týdnů) 

1 x výčepní zařízení LINDR PYGMY 25/K Green Line, KCH01473 

 

6.7. Soutěžní tácky vhozené do soutěžního boxu v průběhu prvního kola budou zařazeny do 

samostatného slosování o hlavní výhru ve druhém kole. Každý soutěžící může v celé době 

trvání soutěže získat nejvýše 2x vedlejší výhru balení 24 ks piva Hořká 12 ze sklepa, 

plechovka 0,5l, 1x vedlejší cenu poukaz na pivní půllitr s natištěným jménem výherce a 1x 

hlavní cenu výčepní zařízení LINDR PYGMY 25/K Green Line, KCH01473 
 

6.8. Losování výherců ze soutěžních tácků zajistí ve shora uvedených termínech pořadatel či 

organizátor za přítomnosti zástupce provozovatele restaurace. 
 

6.9. Výherci budou o získání výhry informováni osobně nebo telefonicky spolu s výzvou 

k vyzvednutí výhry přímo v restauraci, v níž se soutěže účastnili. V této restauraci bude 

rovněž na dobu nejvýše 28 dnů vylepen informační plakát, do kterého budou dopisována 

jména výherců, případně jejich náhradníků. V případě nevyzvednutí výhry ve lhůtě 14 dnů 

od vyrozumění výherce obdrží tuto výhru náhradník v podobě dalšího vylosovaného 

výherce v pořadí. Pakliže nedojde k jejímu vyzvednutí ani v takovém případě, propadá výhra 

provozovateli restauračního zařízení. 
 
 

 

7. Zpracování osobních údajů 

 

7.1 V rámci soutěže mohou být zpracovávány osobní údaje vyplněné každým soutěžícím na 

soutěžní tácek v rozsahu jméno, příjmení a mobilní telefon (dále také jen jako „osobní 

údaje").  
 

7.2 Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je pořadatel. Organizátor ve 

smyslu GDPR postavení zpracovatele osobních údajů. 
 

7.3 Vhozením vyplněného soutěžního tácku do soutěžního boxu uděluje soutěžící pořadateli 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který je dobrovolný a je titulem pro 

zpracování osobních údajů. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a mobilní telefon 

budou zpracovány pořadatelem jako správcem a organizátorem jako zpracovatelem, a to 

pro účely vyhodnocení a vypořádání soutěže a zobrazení jmen výherců na plakátu 



v příslušném restauračním zařízení. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu do 

skončení doby trvání soutěže, respektive v případě výherců do předání výhry výhercům. Po 

vypořádání soutěže, nebo v případě, že soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů odvolá, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu nezbytně 

nutnou pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu 

dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného 

zájmu pořadatele, déle pouze, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Za účelem zajištění 

odpovídající ochrany poskytnutých osobních údajů a regulérnosti soutěže bude soutěžní 

box chráněn pečetí a umístěn mimo běžný dosah návštěvníků restauračního zařízení. 
 

7.4 Každý soutěžící má jako subjekt osobních údajů zejména následující práva:  
 

▪ právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, 

zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah osobních 

údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,  

▪ právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, příp. doplnění neúplných 

osobních údajů, právo na výmaz/likvidaci osobních údajů v případě, že zanikne účel 

jejich zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, a právo být 

zapomenut,  

▪ právo na omezení zpracování osobních údajů nebo blokování nesprávných osobních 

údajů,  

▪ právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, 

ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného 

správce osobních údajů,  

▪ právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,  

▪ právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů 

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z 

porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.  

 

7.5 Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.  
 

7.6 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení písemné 

nebo e-mailové žádosti pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na 

výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.  
 

7.7 Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat prostřednictvím kontaktu gdpr@ppmfactum.cz 

nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele, kde je možné uplatnit 

také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může 

zájemce/soutěžící obrátit na organizátora prostřednictvím kontaktu gdpr@ppmfactum.cz. 

Na tomto e-mailu/adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či 

jiné dotazy. Pořadatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se 

soutěžící chce obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, může navštívit 

pardubickypivovar.cz/gdpr. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými v 

tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu 

má přednost ustanovení těchto pravidel soutěže.  

 



 

8. Obecná ustanovení 
 

8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 

pravidla bezvýhradně dodržovat. 
 

8.2. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky 

související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu 

nebo třem osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. 
 

8.3. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel a 

objednatel nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a tito nemají nárok na jakákoliv 

jiná plnění ze strany pořadatele a organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za 

vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže žádnou 

zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. 
 

8.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly 

soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení 

splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková 

osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, 

které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě 

propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník 

soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 

spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, 

která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou 

vymahatelné soudní cestou. 
 

8.5. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného 

typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry 

nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

Pořadatel ani objednatel soutěže není odpovědný za jakoukoliv újmu, kterou účastník 

případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži 

projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. 
 

8.6. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se 

soutěže se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel. 
 

8.7. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či 

změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, 

bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. 
 

8.8. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách pořadatele: 

https://www.pardubickypivovar.cz/soutez/ 
 
 

 

V …………………. dne …………………… 


