
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE 

s názvem 

„MOUKA“ 

 

 

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 

 

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Mouka“ (dále 

jen „Akce“). Pořadatelem Akce je GORENJE spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 

1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627(dále jen „Pořadatel“). 

 

2. Organizátorem akce je společnost Kristián, spol. s r. o., se sídlem Výstupní 1129/6, 

Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 63076331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36363 (dále jen „Organizátor“).  

 

3. Akce probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání akce“) od 15.2.2018 

do vyčerpání zásob dárků, nejpozději do 31.12.2018 včetně (dále jen „Doba konání 

akce“). 

 

II. Účast v Akci 

 

1. Akce se může zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací 

adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která splní 

dále uvedené podmínky Akce. 

 

III. Podmínky účasti v Akci 

 

1. Pro účast v Akci zákazník musí v Době konání akce: 

 

a. zakoupit některou z trub značky MORA uvedenou v tabulce v bodě 4 tohoto 

článku těchto pravidel Akce (dále jen „soutěžní trouba“);  

 

b. přihlásit se a řádně vyplnit své údaje do formuláře na webové stránce: 

www.mora.cz/akce-trouby(dále jen „web“)v rozsahu jméno, příjmení, 

doručovací adresa, emailová adresa, číslo mobilního telefonu pro zaslání SMS 

zprávy, místo uskutečnění nákupu soutěžní trouby (název a přesnou adresu 

prodejce dle účtenky či faktury anebo název e-shopu); 

 

c. naskenovat/vyfotit doklad o zaplacení (účtenku, fakturu) soutěžní trouby a vložit 

čitelnou elektronickou kopii (sken, fotografii) do formuláře na webu;  

 

d. potvrdit, že se účastník seznámil s těmito pravidly Akce zatrhnutím příslušného 

políčka a řádně vyplněný formulář s vloženou elektronickou kopií dokladu o 

zaplacení odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“. 

 

 

2. Vyplněním formuláře na webu a jeho odesláním účastník potvrzuje správnost a 

pravdivost uvedených údajů a též vyjadřuje souhlas s pravidly Akce. 

 

3. Každý zákazník se může účastnit Akce (tj. vyplnit údaje na www.mora.cz/akce-trouby) 

tolikrát, kolik zakoupil trub v Době konání Akce. 



 

4. Do Akce byly zařazeny tyto trouby značky MORA: 

 

Art. no Model 

728931 VT 101 BW 

728930 VT 101 BX 

728929 VT 201 BX 

728928 VT 303 AX 

728951 VT 323 BX 

728927 VT 402 AB 

728926 VT 405 BX 

728950 VT 422 AX 

728949 VT 423 AX 

728952 VT 426 BX 

728948 VT 427 BX 

728956 VT 433 BW 

728947 VT 433 BX 

728955 VT 436 AB 

728945 VT 436 AX 

728943 VT 437 BX 

728868 VT 446 AB 

728866 VT 447 BX 

393479 VT 528 MX 

393466 VT 526 MX 

728953 VT 536 AW 

728944 VT 536 BX 

728954 VT 537 AW 

728946 VT 537 BX 

728942 VT 538 BX 

728867 VT 546 AB 

728863 VT 546 BX 

728864 VT 547 AB 

728865 VT 548 BX 

728963 VT 657 AB 

728962 VT 658 BX 

728800 VT 777 BX 

728801 VT 778 AB 

728862 VT 779 BX 

 

 

IV. Průběh Akce a dárky 

 

1. Po odeslání formuláře Organizátor provede kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých 

údajů a splnění dalších podmínek účasti v Akci. O splnění podmínek Akce vyrozumí 

Organizátor účastníka potvrzujícím e-mailem na emailovou adresu poskytnutou 

účastníkem v rámci formuláře. 

 



2. Účastník, který obdržel potvrzující email od Organizátora o splnění podmínek pro účast 

v Akci, získává nárok na dárek – 10 kg hladké mouky Babiččina volba (dále jen 

„dárek“). Jeden účastník může získat dárek v rámci Akce i vícekrát. 

 

3. Dárkem pro účely Akce se rozumí 10 kg hladké mouky Babiččina volba. Pořadatel 

vkládá do Akce minimálně 4000ks dárků (tedy 4000 x 10 kg mouky). 

 

4. Po vyčerpání zásob dárků Akce končí. V průběhu konání Akce si Pořadatel vyhrazuje 

právo na změnu množství dárků, která je účinná dnem jejího zveřejnění na webu. 

 

5. Organizátor zašle dárek do 45 dnů od data doručení potvrzujícího emailu o splnění 

podmínek Akce účastníkovi, a to na poštovní adresu uvedenou účastníkem v rámci 

formuláře.  

 

6. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi soutěžní trouby, nárok 

na dárek mu nevzniká, popřípadě zaniká, a v případě, že již dárek převzal, je povinen 

ho vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručením na adresu Organizátora. 

 

7. Účastník je povinen si dárek převzít na adrese, kterou uvedl ve formuláři, pokud 

nepožádá Organizátora nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání formuláře o 

změnu adresy pro doručení a nedohodne si příslušnou změnu. Pokud si dárek na dané 

adrese účastník nepřevezme a ten bude jako nedoručený vrácen zpět Organizátorovi, 

účastník ztrácí nárok na dárek. To neplatí v případě, že zásilka byla poškozená. 

V takovém případě účastník může odmítnout převzetí zásilky, aniž by na dárek ztratil 

nárok. Je však povinen uvést tuto skutečnost do předávacího protokolu dopravce a 

neprodleně o této skutečnosti informovat Organizátora e-mailem na adresu: 

info@mora.care nebo poštou. 

 

8. Dárek, na který ztratil příslušný účastník nárok, bude zařazen zpět do Akce. 

 

9. Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou 

v souvislosti s užíváním dárku. Nebezpečí škody na dárku přechází na účastníka 

okamžikem předání dárku účastníku. Účastníku nevzniká právo dárek reklamovat, 

nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Účastník nemůže nárokovat 

jiný dárek, než který mu bude vydán. Dárek není možné alternativně vyplatit v hotovosti 

ani v jiném plnění.  

 

10. Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy při 

přenosu dat elektronickými prostředky. 

 

11. O jakýchkoliv reklamacích, či námitkách ohledně této Akce rozhoduje s konečnou 

platností Pořadatel. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v 

Akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s 

Akcí spojenou.  

 

12. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z Akce v případě, že by takový 

účastník porušoval pravidla Akce, a to bez náhrady nákladů či škody, která by 

vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.  
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V. Vyloučení z Akce 

 

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům 

Akce. Z Akce jsou dále vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu 

§ 22 občanského zákoníku.  

 

2. Pořadatel, jakož i Organizátor Akce, jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit 

takového účastníka, u něhož budou mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti 

v Akci podvodným jednáním, nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je 

způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora je 

konečné, bez možnosti odvolání. 

 

VI. Ochrana osobních údajů 

 

1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat 

a uděluje Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů 

tj. jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen 

„údaje“) Pořadatelem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Akce a zasílání 

informačních emailů týkajících se Akce, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně 

na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící 

dále souhlasí s tím, že Pořadatel jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní 

údaje jinému správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními 

zaměstnanci, anebo, pověří-li zpracovatele jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce 

může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou 

žádní jiní příjemci údajů účastníka a údaje nebudou předávány do zahraničí. Poskytnutí 

údajů je smluvním požadavkem, resp. požadavkem nezbytným pro uskutečnění a plnění 

podmínek Akce. 

Souhlas je udělován v souladu s relevantními právními předpisy týkajícími se ochrany  

osobních údajů, včetně přímo aplikovatelných předpisů EU, zejména pak v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s nařízením EU 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR), které 

nabude účinnosti 25.5.2018. 

 

Tento souhlas má Účastník rovněž možnost udělit za stejných podmínek Pořadateli za 

účelem: 

 

a) jejich zařazení do databáze Pořadatele a s následným zpracováním jím poskytnutých 

osobních údajů k marketingovým účelům Pořadatele, tj. k nabízení výrobků a služeb, 

informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích,  

 

b) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (email, SMS) 

dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách 

některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 



Souhlas za účely uvedenými pod a) a b) může účastník udělit na webových stránkách 

www.mora.cz/akce-trouby v rámci vyplnění registračního formuláře pro účast v akci. 

Souhlas musí být udělen pro každý jednotlivý účel samostatně. Takto udělený souhlas 

je považován za souhlas udělený dle podmínek tohoto článku. 

 

Organizátor není správcem osobních údajů, v době konání Akce a pro účely jejího 

vyhodnocení má postavení zpracovatele.  

 

2. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Akci, odvoláním souhlasu se 

zpracováním osobních údajů do doby předání dárku účastníku má za následek vyloučení 

z Akce a ztrátu nároku na dárek.  

 

3. Účastník bere na vědomí, že má právo: 
(i) požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají,  

Účastník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 

týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Pořadatel je 

povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na 

žádost účastníka je Pořadatel oprávněn požadovat přiměřený poplatek na 

základě administrativních nákladů. 

(ii) na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění 

neúplných osobních údajů 

(iii) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení 

zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje 

potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracováno, anebo 

odvolá-li účastník souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro 

zpracování(s účinností od 25.5.2018); 

(iv) na přenositelnost údajů (s účinností od 25.5.2018) 

Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo 

předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, 

aby osobní údaje byly předány přímo Pořadatelem jinému správci, je-li to 

technicky proveditelné. 

(v) vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu (s účinností od 

25.5.2018); 

Pokud účastník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí 

Pořadatel zpracování osobních údajů účastníka pro tento účel. 

(vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů 

(zejména má-li účastník pochybnosti o dodržování práv Pořadatelem, jakožto 

správcem osobních údajů), 

(vii) další práva plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.  

 

4. Účastník je oprávněn svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla 

Pořadatel anebo na emailové adrese: info@mora.cz odvolat. Odvoláním souhlasu je 

účinné okamžikem doručení Pořadateli. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání účastníkem. Důsledky 

odvolání souhlasu viz. odst. 2 tohoto článku.  

5. Pořadatel i Organizátor se zavazují k zavedení všech vhodných technických a 

organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka. 

 

http://www.mora.cz/akce-trouby
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6. Souhlas s využitím emailové adresy účastníka k zasílání obchodních sdělení 

Pořadatelem může účastník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním 

sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: info@mora.cz nebo 

na adresu sídla Pořadatele. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírají vůči účastníkům Akce žádné jiné závazky a 

tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele nebo Organizátora než 

uvedená v těchto pravidlech.  

 

2. Pořadatel, jakož i Organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarované dárky výrobky 

obdobného typu a odpovídající hodnoty a případně měnit podmínky předání dárků. 

Objednatel a Organizátor si vyhrazují právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit 

její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude 

Organizátor informovat účastníky Akce oznámením na webu Akce. Změna je účinná 

dnem jejího zveřejnění na webu.  

 

3. Vymáhání účasti v Akci či dárků soudní cestou je vyloučeno. 

 

4. Vyobrazení dárku na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové 

stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárku. 

 

5. Pořadatel ani organizátor neručí za dostupnost soutěžních trub na jednotlivých 

prodejnách nebo e-shopech.  

 

6. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast 

v Akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce 

s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na 

adresu sídla Organizátora, emailem na adresu: info@mora.care.        

 

7. Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. 

 

8. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu www.mora.cz/akce-trouby. 

V případě rozporu mezi pravidly Akce nebo jejich částmi uvedenými v propagačních 

materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem těchto úplných 

pravidel Akce platí znění těchto úplných pravidel Akce. 

 

9. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 15. února 2018. 
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