Pravidla k soutěži „PEPSI FOTBALOVÁ CHALLENGE“
Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla soutěže „PEPSI FOTBALOVÁ
CHALLENGE“ na stránce https://www.facebook.com/PepsiCZofficial/ (dále jen „soutěž“). Tento
dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.
Zadavatelem soutěže je:
KMV BEV CZ s.r.o. Kolbenova 50/510, 190 00, Praha 9, Česká republika
IČO: 06495079, spisová značka C 283077 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen "zadavatel" či "zadavatel soutěže")
Pořadatelem soutěže je:
Ritual communication s.r.o., Palackého 75/III, 290 01, Poděbrady, Česká republika
IČO 27075966, spisová značka C 94455 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen "Pořadatel" či "Pořadatel soutěže")
1. Termín a místo konání soutěže:
1.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2021 8:00 hod. do 11. 7. 2021 23:59 hod. (dále jen "doba
konání soutěže") na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže"), výhradně
prostřednictvím sociální sítě Facebook na profilu Pepsi CZ official
https://www.facebook.com/PepsiCZofficial/ (dále jen "soutěžní profil").
1.2. Soutěž je rozdělena na 6 soutěžních kol, a to následovně:
• 1. kolo 1. 6. 2021 (8:00 hod.) – 6. 6. 2021 (23:59 hod.)
• 2. kolo 8. 6. 2021 (8:00 hod.) – 13. 6. 2021 (23:59 hod.)
• 3. kolo 15. 6. 2021 (8:00 hod.) – 20. 6. 2021 (23:59 hod.)
• 4. kolo 22. 6. 2021 (8:00 hod.) – 27. 6. 2021 (23:59 hod.)
• 5. kolo 29. 6. 2021 (8:00 hod.) – 4. 7. 2021 (23:59 hod.)
• 6. kolo 6. 7. 2021 (8:00 hod.) – 11. 7. 2021 (23:59 hod.)
2. Účastníci soutěže:
2.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro
doručování na území České republiky (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící"),
která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický veřejný profil na sociální síti facebook.com
(dále jen jako "Facebook"). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem
svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel) soutěže oprávněn
kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem
udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel
(popř. Pořadatel) je zároveň oprávněn si kdykoliv vyžadovat poskytnutí souhlasu zákonného
zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli) tento
písemný souhlas zákonného zástupce.
2.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli i zadavateli,
jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem, agenturám a klubům, resp. též osoby takovým
osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považováni osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku.

2.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. 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 zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím
udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji může užít k jiným marketingovým účelům. Účastník
soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel 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.
3. Výhry v soutěži
3.1. Výhrou v soutěži se rozumí:
• hlavní výhrou v každém soutěžním kole je 1x podepsaný dres hráči české fotbalové
reprezentace (vel. L) + multipack 24x0,5 l Pepsi
• vedlejší výhrou v každém soutěžním kole je 10 personifikovaných dresů české fotbalové
reprezentace (lze natisknout libovolné jméno s maximálním počtem 10 znaků a dvouciferné
číslo, velikost dresů je limitována skladovými zásobami) + multipack 24x0,5 l Pepsi
3.2. V každém soutěžním kole se hraje o 1 hlavní výhru a 10 vedlejších výher. Celkem se tedy
soutěží o 6 podepsaných dresů české reprezentace (vel. L) s celkem 6 multipacky 24x0,5 l Pepsi i a
dále 60 personifikovaných dresů české fotbalové reprezentace s 60 multipacky 24x0,5 l Pepsi.
3.3. Výherce soutěže má nárok 1 ks výhry.
3.4. Výherce nemůže vyhrát cenu opakovaně, tj. pokud by byl náhodně vylosován v dalším kole,
bude místo něj vybrán náhradník.
3.5. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně jedním autentickým veřejným profilem na
sociální síti facebook.com. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového
soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

4. Způsob oznámení a doručení výhry
4.1. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem mu bude sdělena komentářem pod jeho
soutěžní tip, kterým se se do soutěže zapojil. Pokud nebude tato forma komunikace možná, bude
jeho soutěžní profil, se kterým se zapojil označen v komentáři pod soutěžním postem.
4.2. Výherce bude vyzván, ať se do 2 dnů spojí formou soukromé stránky s Facebook profilem
Pepsi CZ Official pro doplnění plného jména, příjmení, doručovací adresy na území ČR, e-mailu a
telefonního čísla, pro předání výhry.
4.3. V případě výhry dresu s vlastním jménem a číslem, bude výherce také požádán o doplnění
těchto údajů: jméno (nejvýše 10 znaků), číslo (nejvýše 2 číslovky), preferovaná velikost (do
vyčerpání skladových zásob).
4.4. K předání výhry dojde poštovní službou, a to do vlastních rukou, nejpozději do 3 týdnů
od data ukončení soutěže.

4.5. Pořadatel ani zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich zpoždění
či ztrátu. V případě, že se některé z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele či
zadavatele, propadá tato výhra zadavateli soutěže.
4.6. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v
soutěži či na výhru od takového soutěžícího vyžádat nezbytné doklady (např. Průkaz totožnosti za
účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele, popř.
zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra
propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím
dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.
4.7. V případě, že výherce do 2 dní nezareaguje na komentář se žádostí o doplnění údajů do
soukromé zprávy, propadá jeho nárok na výhru a následující den po tomto termínu bude vylosován
náhradník.
5. Mechanika soutěže a určení výherců:
5.1. Do soutěže se soutěžící zapojí v době konání soutěžního kola tím, že odpoví pod daný
soutěžní příspěvek na Facebook profilu https://www.facebook.com/PepsiCZofficial/ formou
jednoduchého, krátkého textového komentáře, ve kterém jednoznačně vyjádří odpověď na soutěžní
otázku.
5.2. Odpověď bude pod příspěvek připsána v čase od přidání příspěvku do termínu konce
soutěžního kola specifikovaného přímo v soutěžním příspěvku. Od tohoto okamžiku je soutěžící
zařazen do soutěže.
5.3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedním komentářem v každém soutěžním
kole.
6. Určení výherců:
6.1. Soutěž má 6 soutěžních kol zveřejněných v těchto úplných pravidlech soutěže.
V každém soutěžním kole se hraje o 1 hlavní a 10 vedlejších výher (viz. bod 3.1. těchto pravidel).
6.2. Výherce bude určen náhodným losem, ze všech správných odpovědí v daném soutěžním kole.
6.3. V případě, že bude do soutěže doručeno méně platných správných soutěžních odpovědí, než je
výher, proběhne losování výherců z nejbližších správných odpovědí. V případě nedostatečného
množství takových odpovědí, propadají nerozdané výhry zadavateli, který rozhodne o jejich dalším
užití.
7. Ochrana osobních údajů:
7.1. Zapojením se do soutěže projevuje každý zájemce svůj souhlas s pravidly a zavazuje se
tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Účastí v soutěži dobrovolně uděluje každý soutěžící (příp.
jeho zákonný zástupce) pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (profilové jméno).
Souhlas je udělován za účelem provádění kontroly dodržování pravidel soutěže.

7.2. Soutěžící, kteří se zúčastnili soutěže, udělují dobrovolně svojí účastí v soutěži pořadateli dále
souhlas s tím, aby jejich osobní údaje uvedené v odst. 7.1. článku zpracovával také za účelem
vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců.
7.3. Soutěžící, který bude vybrán jako výherce v soutěži, uděluje dobrovolně svojí účastí v soutěži
pořadateli souhlas s tím, že na vyžádání zveřejní profilové jméno výherce v seznamu výherců
soutěže na sociální síti facebook.com.
7.4. V případě výhry bude soutěžící vyzván k doplnění kontaktních údajů (viz. bod 4.2.
těchto pravidel) a jejich odeslání formou soukromé zprávy na Facebooku Bere tím na vědomí
zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace marketingové akce zadavatele,
vč. této soutěže dle těchto pravidel (tj. jejich odpovídající zpracování ze strany zadavatele,
pořadatele i technického správce soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, email a doručovací adresa. Osobní údaje budou užity pro účely doručení výher soutěže a
mohou být využity pouze na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a nejvýše 60 dní poté z
důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z
důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v
omezeném rozsahu po dobu 1 roku. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je
zadavatel a zpracovatelem pořadatel a technický správce.
7.5. Zájemce bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména zájemce
bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, zájemce má
právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci.
Zájemce má od 25. 5. 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení EU č. 2016/679 (GDPR), o
ochraně osobních údajů, rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle
uvedeného nařízení má zájemce rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely
přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce nebude předmětem rozhodnutí založeného
na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně
dotýká.
7.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zájemce kdykoliv odvolat na kontaktu
info@ritualni.cz.
7.7. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě pořadatele a technického správce zpracovávat
jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem
obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní,
daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto
umožňují právní předpisy.
7.8. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto správcem osobních údajů,
se může zájemce obrátit na správce na jeho na e-mailu info@ritualni.cz. Na tomto e-mailu
může zájemce podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým
orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
7.9. Soutěžící berou účastí v soutěži na vědomí, že všechny výše uvedené souhlasy jsou
poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány na adrese sídla pořadatele,
všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány na období 1 roku od skončení doby soutěže, a že
jim náleží práva dle ustanovení § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení:
8.1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností
rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem
zadavatele, je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit,
prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že
dojde ke změně v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k
těmto pravidlům.
8.2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se
souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejména v případě, že jim výhry
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
8.3. Výměna výher či vyplacení peněžitých plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání
účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže
přidělit konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit,
propadají bez dalšího oznámení zadavateli soutěže.
8.4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel nejsou odpovědni za jakoukoli škodu či újmu, kterou
účastník případně utrpěl svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
8.5. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat
elektronickými prostředky. V případě pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek
soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.
8.6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele soutěže, si vyhrazuje právo rozhodnout o
všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel
ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
8.7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje
zadavatel (popř. pořadatel se souhlasem zadavatele soutěže).
8.8. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže
účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a
to i prostřednictvím třetích osob.
8.9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
8.10.Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti Facebook.
Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže a nikoliv
sociální sítí Facebook.
8.11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv
právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že portál Facebook je od jakýchkoliv závazků v
dané souvislosti plně osvobozen.
Originál pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na www.pepsi.cz/fotbalova-challenge.pdf
V Praze, dne 1.6. 2021

