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Pravidla spotřebitelské soutěže 

Velká vánoční soutěž COOP!
Pět tisíc šancí vyhrát 25 000 Kč a vyhrávejte všechny peníze za svůj nákup zpět!

1. Pořadatel a Realizátor

1.1 Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Velká vánoční soutěž COOP!“ je společnost COOP 

Centrum družstvo se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Dr 1185, IČ: 60194910 (dále 

jen „Pořadatel“)

1.2 Realizátorem spotřebitelské soutěže „Velká vánoční soutěž COOP“ (dále jen „Soutěž“) je 

společnost Mediarex Communications, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

88188, IČ: 26699249 (dále jen „Realizátor“). Realizátor Soutěže zajišťuje veškeré činnosti 

související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž začíná dne 10. 11. a trvá do 24. 12.  2021 nebo do vyčerpání losů, pokud k němu dojde před

tímto datem.   (dále jen „Doba konání soutěže“) v prodejnách  COOP na území  České  republiky

označené plakátem.  Seznam družstev, které se akce účastní Příloha č. 1.  Nárok na výhru je možné

uplatnit do 31. 12. 2021.

3. Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky, která se zúčastní v  uvedeném období soutěže a  splní všechny její  podmínky (dále jen
„Soutěžící“).

4. Zapojení do soutěže:
Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v období trvání soutěže učiní a zaplatí v kterékoliv prodejně
COOP označené plakátem na území České republiky kvalifikační nákup ve výši minimálně 399 Kč (slovy:
Tři sta devadesát devět korun českých) – jedná se o částku, kterou soutěžící skutečně uhradí, tedy po 
odečtení všech slev. Netýká se nákupu cigaret, kolků a dobíjecích kupónů – přičemž po splnění těchto 
podmínek dostane j e d e n hrací stírací los (dále jen „los“ nebo „stírací los“) 
.

5. Specifikace stíracího losu: 

5.1 Los obsahuje 12 (Dvanáct) herních stíracích polí 
5.2 Soutěžící setře 4 (Čtyři) libovolná herní pole
5.3 Pokud objeví 4 (Čtyři) shodné výherní s y m b o l y  25K , Soutěžící získává nárok na hlavní 

výhru – nákupy v prodejnách COOP v hodnotě 25 000 Kč (slovy: Dvacet pět tisíc korun českých) 
5.4 Pokud objeví 4 (Čtyři) shodné výherní s y m b o l y  03K, Soutěžící získává nárok na druhou 

výhru – nákupy v prodejnách COOP v hodnotě 3 000 Kč (slovy: Tři tisíce korun českých) 
5.5 Pokud objeví 4 (Čtyři) shodné výherní s y m b o l y  400, Soutěžící získává nárok na třetí výhru 

– nákupy v prodejnách COOP v hodnotě 400 Kč (slovy: Čtyři sta korun českých) 
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Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4  ( Č t y ř i )  herní pole z 12
(Dvanácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní herní pole
jsou nesetřená a nepoškozená. Panel s označením „Zde nestírat“ nesmí být setřen ani jinak poškozen.

Za losy nezakládající nárok na výhru se považují následující losy:

a) Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 2) po 31. prosinci 2021

b) Jsou setřena právě 4 (Čtyři ) herní pole, ale Soutěžící neobjevil 4 (Čtyři) shodné výherní 
symboly

c) Je setřeno více než 4 (Čtyři) herní pole

d) Panel s označením „Zde nestírat“ je setřen nebo jinak poškozen

e) Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4  ( Č t y ř e c h )  
herních polích téhož losu (např. př ek lady ,  vpichy, jakékol i v  ( i  tenké) škrábance 
procházející celou krycí vrstvou a podobně)

f) Los byl pozměněn chemicky, elektronicky, mechanicky nebo tiskovou cestou

g) Los nebo jeho část s herními poli byla polita jakoukoliv tekutinou

Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nebo do bezpečnostního panelu
"Zde nestírat!“ nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná
o nedůležité poškození losu, náleží Realizátorovi  resp.  loss  adjusterovi/odbornému  znalci,  jehož
rozhodnutí je pro obě strany závazné. 

V případě zamítnutí nároku na výhru obdrží Pořadatel i odesilatel losu písemné vyjádření, proč přesně
byl nárok zamítnut.

6. Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher

6.1 Pokud soutěžící nalezne po setření polí 4 (Čtyři) shodné výherní s y m b o l y  25K , Soutěžící 
získává nárok na hlavní výhru – nákupy v prodejnách COOP v hodnotě 25 000 Kč (slovy: 
Dvacet pět tisíc korun českých). Z této výhry odvede realizátor daň.

6.2 Pokud soutěžící nalezne po setření polí 4 (Čtyři) shodné výherní s y m b o l y  03K , Soutěžící 
získává nárok na druhou výhru – nákupy v prodejnách COOP v hodnotě 3 000 Kč (slovy: Tři 
tisíce korun českých). 

5.6 Pokud soutěžící nalezne po setření polí 4 (Čtyři) shodné výherní s y m b o l y  400, Soutěžící 
získává nárok na třetí výhru – nákupy v prodejnách COOP v hodnotě 400 Kč (slovy: Čtyři sta 
korun českých) 

6.3 Los s vyplněnými kontaktními údaji a souhlasem o využití osobních údajů předá soutěžící 
v prodejně COOP, kde učinil kvalifikační nákup, a to nejpozději 31. prosince 2021.

6.4 Na výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen podle výše uvedených případů a 
budou správně setřena právě 4 (Čtyři) herní pole s tím, že na všech 4 (Čtyřech) setřených polích 
bude shodný výherní symbol.
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6.5 Po verifikaci losu budou oprávněné výhry výhercům předány Pořadatelem/realizátorem. Výhra 
ve formě nákupů v hodnotě 400 Kč bude výhercům předávána přímo v prodejnách, ostatní výhry 
po kontrole výherních losů prostřednictvím Pořadatele Soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obchodním poměru k Pořadateli a 
Realizátorovi a dále osoby příbuzné s těmito osobami.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány realizátorem soutěže, společností
Mediarex Communications, s.r.o., IČ 26699249, a to za účelem vyhodnocení výsledků a odevzdání
výher. Soutěžící svým podpisem zároveň poskytuje samostatný souhlas společnosti COOP Centrum
družstvo,  IČ  60194910,  se  zpracováním  výše  uvedených  osobních  údajů  za  účelem  zasílání
obchodních sdělení, přičemž tento souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese mediarex@mediarex.cz.
Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách soutěže.

Vzhledem k tomu, že

A)  COOP  Centrum  družstvo,  (v  této  části  dále  jen  „Správce“)  a  Realizátor  (v  této  části  dále  jen
„Zpracovatel“;  Správce a  Zpracovatel  dále  společně jen „Strany“)  spolu uzavřeli  Smlouvu,  na  jejímž
základě se Zpracovatel zavázal nebo zaváže poskytovat Správci své odborné služby (dále jen „Služby“);

B) Řádně poskytování Služeb může vyžadovat,  aby Zpracovatel pro potřeby Správce zpracoval  některé
údaje o zákaznících prodejen COOP, například jméno,  příjmení,  kontaktní  údaje či  podobizny,  přičemž
přesný rozsah těchto údajů nelze určit předem (dále jen „Osobní údaje“);

Strany přijímají v režimu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“),  ve spojení se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), následující
podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“):

I.
Předmět Podmínek

Předmětem těchto Podmínek je úprava vzájemných práv a povinností Stran při zpracovávání Osobních
údajů, které Zpracovatel získá a předá Správci, ať již v původní nebo ve zpracované podobě, v souvislosti
s poskytováním svých Služeb.
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II.
Podmínky zpracování Osobních údajů

1. Účelem zpracování Osobních údajů je realizace marketingové kampaně Správce při propagaci jeho
činnosti, a to způsobem blíže popsaným ve smlouvě o poskytování Služeb.

2. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu stanoveném smlouvou o poskytování Služeb, přičemž
právním základem zpracování těchto údajů může být oprávněný zájem Správce spočívající v realizaci
výše uvedeného účelu, případně také souhlas subjektu údajů, není-li oprávněný zájem Správce u
sjednaných Služeb dostačující.

3. Předmětem zpracování Osobních údajů nebudou citlivé údaje ve smyslu Nařízení, nedohodnou-li se
Strany jinak.

4. Zpracováním  Osobních  údajů  ve  smyslu  těchto  Podmínek  se  rozumí  především  jejich
shromažďování, ukládání na nosiče informací, přenos, používání, třídění nebo kombinování, blokace
a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků, a to v rozsahu nezbytném pro
zajištění řádného poskytování Služeb.

5. Osobní  údaje  budou  Zpracovatelem  zpracovávány  po  dobu  poskytování  Služeb.  Ukončením
spolupráce  Stran  nezanikají  povinnosti Zpracovatele  týkající  se  bezpečnosti a  ochrany  Osobních
údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace či předání jinému zpracovateli.

III.
Povinnosti Stran

1. Správce je při plnění těchto Podmínek povinen:

a) zajistit, aby Osobní údaje byly zpracovávány vždy v souladu s Nařízením a Zákonem, aby tyto
údaje byly aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, aby tyto údaje odpovídaly stanovenému účelu
zpracování, ledaže by tyto údaje pro Správce zajistil a zpracoval sám Zpracovatel,

2. Zpracovatel je při plnění těchto Podmínek povinen:

b) nezapojit  do  zpracovávání  Osobních  údajů  žádného  dalšího  zpracovatele  bez  předchozího
souhlasu Správce,

c) zpracovávat  Osobní  údaje  pouze  na  základě  doložených  pokynů  Správce,  včetně  otázek
týkajících se přenosu Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím,

d) přijmout  vhodná  opatření,  aby  subjektům  údajů  poskytl  stručným,  transparentním,
srozumitelným a snadno přístupným způsobem, s využitím jasných a jednoduchých jazykových
prostředků, všechny povinně oznamované informace a provedl veškerá oznámení vyžadovaná
Nařízením a Zákonem, a to vlastním jménem, jakož i jménem Správce,

e) zohledňovat  povahu  zpracovávání  Osobních  údajů  a  být  Správci  nápomocen  při  plnění
povinnosti Správce reagovat na žádosti na výkon práv subjektů údajů, jakož i při plnění dalších
povinností ve smyslu Nařízení a Zákona,

f) zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné
osoby,  které  budou mít  přístup pouze k  osobním údajům odpovídajícím oprávněním těchto
osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výhradně pro tyto osoby,

g) zajistit,  aby  jeho  zaměstnanci  zpracovávali  Osobní  údaje  výlučně  za  podmínek  a  v  rozsahu
stanoveném Zpracovatelem a způsobem odpovídajícím těmto Podmínkám,
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h) na písemnou a řádně odůvodněnou žádost Správce umožnit provedení auditu nebo inspekce
týkající se zpracování Osobních údajů provedenou Správcem,

i) skončení spolupráce předat Správci nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje
zpracované po dobu poskytování Služeb, nestanoví-li smlouva o poskytování Služeb jinak.

3. Strany mají při plnění těchto Podmínek povinnost:

a) zavést technické, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily
a  byly  schopny  kdykoliv  doložit,  že  zpracování  Osobních  údajů  je  prováděno  v  souladu  s
Nařízením a Zákonem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
Osobním údajům a k datovým nosičům, které obsahují tyto údaje, k jejich změně, zničení nebo
ztrátě, k neoprávněným přesunům, k jejich neoprávněnému zpracování,  jakož i  ke zneužití, a
tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat,

b) vést  a  průběžně  revidovat  a  aktualizovat  záznamy  o  zpracovatelských  činnostech  ve  smyslu
Nařízení,

c) řádně  a  včas  ohlašovat  případné  narušení  zabezpečení  Osobních  údajů  Úřadu  pro  ochranu
osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu,

d) vzájemně se informovat o všech okolnostech významných pro plnění těchto Podmínek,

e) zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení spolupráce, a postupovat v souladu s
dalšími požadavky Nařízení a Zákona, především dodržovat obecné zásady zpracování osobních
údajů,  plnit  své  informační  povinnosti,  neposkytovat  osobní  údaje  třetím  osobám  bez
potřebného  oprávnění,  respektovat  práva  subjektů  údajů  a  poskytovat  si  v  této  souvislosti
nezbytnou součinnost.

 8. Ostatní ujednání

Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů,

obrazových  snímků a  obrazových  a  zvukových  záznamů  týkajících se  jeho osoby nebo jeho projevu

osobní povahy pořízených Realizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a

předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a

určení,  všemi  obvyklými  způsoby a  s  jejich následnou úpravou.  Soutěžící  uděluje  tento  souhlas  bez

věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18

měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže. 

Do soutěže budou zařazeni  všichni  Soutěžící,  kteří  splní  pravidla soutěže.  Soutěžící  bude ze soutěže

vyloučen  v  případě,  že  Pořadatel  či  Realizátor  zjistí,  že  jedná  v rozporu  s  pravidly  soutěže  a/nebo

dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže

nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje

nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z

jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené

skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána. 
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Pořadatel i Realizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě

sporu  posoudit  a  rozhodnout  o  jakékoliv  otázce  se  soutěží  spojenou.  Realizátor  má  právo  vyloučit

kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že

účastník  soutěže  jedná  v rozporu  s  pravidly  soutěže  a/nebo  dobrými  mravy  (např.  podvodné  nebo

nekalé  jednání)  a/nebo  nesoutěží  v duchu  fair  play,  a  to  bez  náhrady  nákladů  či  škody,  která  by

vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. 

 Případné  námitky  k průběhu  soutěže  lze  zaslat  Pořadateli  písemně  na  poštovní  adresu

uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané

později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. 

 Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani

na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vymáhání  účasti v  soutěži  či  výhry soudní  cestou je  vyloučeno.  Soutěž nemá charakter

veřejného příslibu. 

 Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti nebo domnívá-li se, že jsou

jeho

osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost 
orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, se 
sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: 
posta@uoou.cz).

 Soutěžící se může také obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2. Adresy jednotlivých inspektorátů jsou uvedeny na www.coi.cz

 Tato  pravidla  jsou  jediným veřejným dokumentem, který  upravuje  vztah  Pořadatele  ke

spotřebitelům. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu,

změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit.

O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

 Více informací o soutěži  a případné změny pravidel  soutěže budou zveřejněny na webu

www.coopclub.cz/souteze/vanocni-losy-2021

 Úplná  pravidla  soutěže  jsou  po  celou  dobu  jejich  platnosti  k nahlédnutí  na  adrese

www.coopclub.cz/souteze/vanocni-losy-2021

V Praze dne 1. listopadu 2021.

mailto:posta@uoou.cz
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Dodatek k pravidlům vánoční soutěže:

Vybrané prodejny COOP pořadatele, ve kterých je možno soutěžit,  jsou určeny pořadatelem této
spotřebitelské soutěže. Pořadatel soutěže prodává zboží do prodejen svých společníků nebo členských
družstev,  kteří  jsou uváděni  pro účel této soutěže jako vybrané prodejny COOP. Seznam společníků,
v jejichž prodejnách COOP bude soutěž probíhat je uveden zde:

Beskydy
COOP Beskydy, spotřební družstvo, VO sklad průmyslového zboží, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín
Tel. 558 733 370

Vsetín
JEDNOTA, s.d. ve Vsetíně, Smetanova 1110 / ústředí/
Tel.: 603 749 601

Zábřeh
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, Masarykovo náměstí 45/5, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 498 713, 777 876 501

COOP Družstvo HB
U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Tel: 569 431 629

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice
Tel.: 386 790 111

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 553 111

Západočeské konzumní družstvo Sušice
Nám. Svobody 135/I, 342 01 Sušice
Tel.: 800 175 684

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci
sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 384 354 213

COOP, Hořovice družstvo
Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice
Tel.: 311 548 744

DRUŽSTVO JEDNOTA Kladno
Nám. Starosty Pavla 42, 272 58 Kladno
Tel.: 312 291 111

JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka
Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka
Tel.: 493 552 298
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JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce
Palackého třída 545, 288 61 Nymburk
Tel.: 325 513 121

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni
Náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně
Tel.: 383 410 011

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko
Tylovo náměstí 272, 539 29 Hlinsko v Čechách
Tel.: 469 326 212

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Kaplice – nádraží 86, 382 42 Kaplice
Tel.: 380 302 200

Jednota, obchodní družstvo Tábor
Budějovická 1413, 390 02 Tábor
Tel.: 381 406 811

Západočeské konzumní družstvo Plzeň
Poděbradova, 305 04 Plzeň
Tel.: 377 335 111

COOP družstvo Plasy
Plzeňská 472, 331 01 Plasy
Tel.: 373 322 211

Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku
1. máje 200, 385 12 Vimperk
Tel.: 388 412 135

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku
Tyršova 213, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 251 072

COOP Mnichovo Hradiště, družstvo
Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 771 050

Coop Příbram, družstvo
Dlouhá 155, 261 24 Příbram
Tel.: 318 492 011

Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích
17. listopadu 235, Zelené Předměstí, 532 26 Pardubice
Tel.: 466 650 385

Jednota, spotřební družstvo v Milevsku
Gen. Svobody 606, 399 01 Milevsko
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Tel. 382 502 722

COOP Dvůr Králové n. L., družstvo
Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 628 721

Jednota, spotřební družstvo v Tachově
Prokopa Velikého 497, 347 01 Tachov
Tel.: 374 752 511

JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech
Masarykovo nám. 14, 441 15 Podbořany
Tel.: 415 214 222

Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou
Masarykova 350, 394 85 kamenice nad Lipou
Tel.: 565 420 111

COOP – Jednota Toužim, spotřební družstvo
Nám. Jiřího z Poděbrad 106, 364 24 Toužim
Tel.: 353 312 177

JEDNOTA Benešov, družstvo
Bezručova 1064, 256 01 Benešov
Tel.: 317 719 111

COOP Praha – západ, družstvo
Malešická 16a, 130 00 Praha 3
Tel.: 284 860 386
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