PRAVIDLA soutěže
„COOP DOBRÉ RECEPTY Chuť podzimu“

s konáním 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018 v ČR
(www.coopdobrerecepty.cz)
1. Organizátor soutěže a soutěžní období
Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o., se sídlem: Kopečná 10, 60203 00 Brno, IČ:
46963740, DIČ: CZ46963740, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 6560 (dále jen „organizátor"), organizuje pro COOP
Centrum družstvo, se sídlem: U Rajské zahrady 1912/3, 130 00, Praha 3, IČ: 60194910,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka
1185 a pro společnost COOP MORAVA, s.r.o., se sídlem Sukova 2, Brno, IČ: 48911011,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
11544 (dále jen „COOP“) soutěž s názvem „COOP DOBRÉ RECEPTY Chuť podzimu“ (dále
jen „soutěž“).
Soutěž se uskuteční v období od 1. 10. 2018 (00:00:00 hod.) až do 31. 12. 2018
(23:59:59 hod.) (dále jen „soutěžní období"). Soutěž probíhá o „První, Druhou a Třetí
cenu“ za „COOP DOBRÉ RECEPTY Chuť podzimu“ (viz dále bod 7. Ceny).
Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou zveřejněna na webových stránkách
www.coopdobrerecepty.cz (dále jen „webové stránky soutěže“), které jsou volně
dostupné na internetu, nebo odkazem z dalších webových stránek provozovaných
Skupinou COOP. Skupinou COOP se pro účely této soutěže rozumí všechny právnické
osoby, které jsou členy COOP Centrum družstvo a společníky COOP MORAVA, s.r.o. (dále
jen „Skupina COOP“).

2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové
stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže,
který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v
souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a
konečná.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s
jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se
řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži
Tato soutěž je určena pro fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území
České republiky, které se zúčastní soutěže v soutěžním období (dále jen „soutěžící“).
Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit opakovaně, zadáním několika různých
soutěžních receptů. Soutěžící je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
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Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora. Ze soutěže budou dále vyloučeni
všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v zadávacím formuláři na
webových stránkách soutěže nebo v zadávacím formuláři v aplikaci pro chytré telefony
COOP DOBRÉ RECEPTY (dále jen „aplikace“).
Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení
všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé,
podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na
předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při
registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než
jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Jak se soutěže zúčastnit?
Pro registraci se využívá formulář pro přihlášení obsahující pokyny k jeho vyplnění (dále
„zadávací formulář“). Soutěžící musí vyplnit registraci do soutěže, s výjimkou těch, kteří
se registrovali již v předchozích soutěžích, prostřednictvím zadávacího formuláře na
webové stránce soutěže. Po zadání těchto údajů do zadávacího formuláře odejde na
uvedený e-mail soutěžícího zpětná e-mailová zpráva jako výzva k potvrzení registrace.
Pokud soutěžící klikne na odkaz uvedený v tomto mailu, teprve potom je registrován.
Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude
z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena.
Při zaslání více registrací do soutěže jedním soutěžícím je do soutěže zařazena pouze
první doručená registrace, ostatní doručené registrace jsou neplatné. Rozhodujícím
identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání registrace je jméno a
příjmení v kombinaci s telefonním číslem nebo e-mailovou adresou. Odesláním registrace
potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly.
Požadované údaje v zadávacím formuláři pro platnou účast v soutěži jsou tyto informace:
1. E-mail (slouží jako přihlašovací jméno - login pro přihlášení)
2. Heslo (nutno zadat minimálně 6 znaků hesla, minimálně jedna číslice, minimálně
jedno velké písmeno)
3. Potvrzení hesla
4. Jméno
5. Příjmení
6. Ulice
7. PSČ
8. Město
9. Telefon
10. Souhlas s pravidly soutěže
Z doručených registrací budou určeni výherci jednotlivých cen soutěže způsobem
stanoveným v bodu 6 těchto pravidel.
Organizátor vyhodnotí pouze registrace, které splňují výše popsaná kritéria. Neúplné
registrace nebudou považovány za řádnou registraci a budou vyloučeny.
Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového
připojení z jakéhokoli důvodu uzavře soutěžícímu přístup na webové stránky soutěže
před koncem platnosti soutěže dle bodu 1. těchto pravidel.
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5. Průběh soutěže
Soutěžící musí řádně vyplnit registraci a řádně zadat soutěžní recept určeným způsobem
(viz dále). Za soutěžní recept je považován ten, který byl vložen v soutěžním období (viz.
bod 1). Registrovaní účastníci mohou prostřednictvím webové stránky soutěže zadávat
svoje kuchařské recepty. Aby se recept mohl účastnit soutěže, musí do něj jeho autor
přiřadit minimálně 3 druhy zboží ze předem určeného seznamu potravinářských
privátních
značek
COOP
dostupného
na
webových
stránkách
soutěže
www.coopdobrerecepty.cz.
Řádné zadání receptu znamená, že soutěžící recept zadává takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Vybere minimálně 3 druhy zboží z nabízeného seznamu v zadávacím formuláři.
Název receptu - text o rozsahu maximálně 50 znaků
Suroviny - text do 1000 znaků.
Postup - text do 1000 znaků.
Fotografie – soutěžící má možnost nahrát také obrazovou přílohu, která umožní
vložení jedné vybrané fotografie hotového pokrmu nebo nápoje připraveného
podle soutěžního receptu. Vložení fotografie sice není povinné, ale může
soutěžícímu pomoci lepšímu hodnocení svého receptu ze strany uživatelů.

Po zadání těchto údajů má soutěžící k dispozici tlačítko „Odeslat recept do soutěže“.
Kliknutím na tlačítko odešle recept do soutěže.
Soutěžní mechanismus hlídá unikátnost názvu soutěžního receptu. Recepty se stejným
názvem by mohly být matoucí pro uživatele aplikace COOP DOBRÉ RECEPTY pro chytré
telefony. Proto v případě shodného názvu bude soutěžící organizátorem soutěže obratem
vyzván, aby znovu upravil zadání svého soutěžního receptu. To znamená, je-li již dříve
vložen recept (např. pod názvem „Bábovka“), pak nový soutěžní recept musí nést odlišné
jméno (např. „Babiččina bábovka“). Po schválení soutěžního receptu ze strany
organizátora se recept objeví v aplikaci COOP DOBRÉ RECEPTY v chytrých telefonech
s piktogramem podzimního motivu.
Od té chvíle jej mohou uživatelé aplikace v chytrých telefonech hodnotit přidělením počtu
hvězdiček (1 až 5 hvězdiček). Jeden uživatel aplikace může jeden recept hodnotit
opakovaně, ale do soutěže se započítává pouze poslední hodnocení (to znamená, že
předchozí hodnocení téhož receptu stejným uživatelem se do soutěže nijak nezapočítává,
jakoby neexistovalo).

6. Určení výherce a podmínky získání výher
První cenu za nejlepší recept získává recept s nejlepším hodnocením uživatelů aplikace –
tzn. nejvyšším průměrem hvězdiček k půlnoci dne 30. 9. 2018, který je koncem celého
soutěžního období, a to při počtu minimálně pěti hodnocení ze strany uživatelů u daného
soutěžního receptu.
Výherce ceny bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do
soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát
během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže.
Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a
příjmení shodné s údaji vyplněnými při registraci do zadávacího formuláře a pokud tak
organizátor určí, výhru převzít v místě dohodnuté organizační jednotky Skupiny COOP
(sídle, prodejně nebo provozovně).
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V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo
odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě bez prokazatelného
souhlasu organizátora, ztrácí právo na výhru.
Výherci První ceny, Druhé ceny a Třetí ceny budou zveřejněni nejpozději 15. 1. 2019 na
webových stránkách soutěže.

7. Ceny
Do této soutěže jsou organizátorem vloženy dárkové koše - balíčky zboží, které
představují tři ceny za „COOP DOBRÉ RECEPTY Chuť podzimu“ (dárkový balíček v
hodnotě 2000, 1500 a 1000 Kč).

8. Práva a povinnosti
Soutěžící se zavazuje, že bude dbát zejména při zadávání soutěžního receptu, aby
nedocházelo k poškozování obsahu aplikace vkládáním nesprávného, nevhodného či
nezákonného obsahu, kterým by například bylo porušením autorských práv.
Soutěžící prohlašuje, že se zavazuje zveřejňovat prostřednictvím aplikace pouze takový
obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v
souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních
značek nebo užitím autorských děl. Soutěžící se zavazuje nahradit organizátorovi
případnou škodu, která by mu vznikla v souvislosti výše uvedeného prohlášení ze strany
soutěžícího při porušení práv u soutěžních receptů.
Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.
Organizátor také nenese odpovědnost ani za správnost a kvalitu soutěžních receptů,
které vložil soutěžící.
Je-li soutěžícím zveřejněný a do aplikace dodaný soutěžní recept či jeho část autorským
dílem, dává soutěžící organizátorovi a COOP souhlas s šířením tohoto obsahu či jeho
součásti. Soutěžící proto uděluje dodáním obsahu soutěžního receptu či jeho součásti do
aplikace, a to i pokud je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Autorský zákon“), organizátorovi právo –
nevýhradní licenci užívat tento obsah či jeho součást v souladu s Autorským zákonem,
zejména jej zveřejnit, publikovat a rozšiřovat, a to prostřednictvím aplikace, v
elektronické či jakékoliv jiné podobě, bez teritoriálního a časového omezení, a bez úplaty.
Organizátor a COOP mohou obsah soutěžního receptu či jeho součást dále rozšiřovat také
jako součást jiného obsahu. Organizátor a COOP jsou oprávněni poskytnout (pod)licenci
k užívání obsahu či jeho součásti ve stejném rozsahu také třetím osobám, například
mediálním partnerům. Organizátorovi na základě dodání obsahu soutěžního receptu či
jeho součásti do aplikace nevzniká povinnost jej užívat a je oprávněn jej kdykoli na
základě vlastního uvážení odstranit.
Organizátor a COOP se však zavazuje pro případ užívání obsahu či jeho součásti, které
jsou dílem ve smyslu Autorského zákona dle předchozích bodů, uvést autora spolu s
tímto obsahem soutěžního receptu či jeho součástí.
Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení registrace, omezení či změnu obsahu
soutěžního receptu. Soutěžící nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením
registrace nebo omezením či změnou obsahu, ke které organizátor přistoupí, zejména
dojde-li k porušení pravidel, například vkládáním nesprávného, nevhodného či
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nezákonného obsahu soutěžního receptu, případně vložením částečně duplicitního obsahu
nebo opsaného soutěžního receptu od jiného soutěžícího.
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek
soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez
předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z
technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na
výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za
hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem
stanovena.
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního
čísla nebo e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže
nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů,
které neleží na jeho straně.
Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s
příslušnými právními předpisy.
Všichni účastníci soutěže nesou veškeré své náklady, které jim v souvislosti s účastí
v soutěži nebo čerpáním výhry vzniknou, zejména poplatků za přístup k internetu.
Organizátor neodpovídá za změnu podmínek mající vliv na čerpání výhry vyskytnuvších
se na straně příslušného poskytovatele služeb souvisejících s čerpáním výhry nebo
z jiných důvodů, které vznikly nezávisle na organizátorovi.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži každý soutěžící dává organizátorovi, COOP a Skupině COOP souhlas ke
zpracování osobních údajů s použitím svého jména, příjmení, poštovní adresy, e-mailové
adresy a telefonního čísla, které soutěžící v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo
čerpáním výhry poskytne, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže
a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a
informací o dalších marketingových akcích v souladu s platnými právními předpisy
týkajícími se ochrany osobních údajů a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním
v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích, na
webových stránkách soutěže, aplikaci, na sociálních sítích a na webových stránkách
COOP a Skupiny COOP, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za
účelem vyhlášení výherců.
Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném
rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
pověřených organizátorem, COOP a Skupinou COOP. Poskytnutí osobních údajů a souhlas
s jejich zpracováním jsou dobrovolné a soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž
je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z platných právních předpisů o
ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, COOP a
Skupina COOP nebo třetí osoby pověřené organizátorem, COOP nebo Skupinou COOP
provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu,
blokování (omezení zpracování) nebo likvidaci (výmaz) svých osobních údajů, požadovat
vysvětlení (vznést námitku proti zpracování osobních údajů); soutěžící má dále právo
přístupu ke svým osobním údajům a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud se
domnívá, že jeho právo bylo porušeno. Okamžikem doručení písemného požadavku
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soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící
vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen
před jejím předáním.
Stane-li se soutěžící výhercem První ceny, Druhé ceny, Třetí ceny, dává organizátorovi,
COOP a Skupině COOP, v souladu s ust. § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném
znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a
obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
povahy pořízených organizátorem, COOP nebo Skupinou COOP v souvislosti s pořádáním
soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech
komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo
zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi, COOP a Skupině COOP
tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor, COOP nebo Skupina
COOP snímek v souladu s jeho určením poskytne.
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