
Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže „Vyhrajte roční zásobu pracích prostředků 
Ariel“ 

 
 

1. Organizátor (Správce údajů) a Technický správce spotřebitelské soutěže 

 

Organizátorem propagační spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Procter & Gamble 

Czech Republic s.r.o., IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 269 01 Rakovník, Česká republika, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 95248 (dále jen „Organizátor“ 

nebo v souvislosti se zpracováním osobních údajů „Správce údajů“).  

 

Technickým správcem soutěže je Organizátorem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, 

se sídlem Plynární 1617/10 , Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, společnost zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městksým soudem v Praze, sp.zn. B 7532 (dále jen „Technický 

správce“).  

 

2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže  

 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách Albert Česká republika, s.r.o. na území České republiky (dále jen 

„místo konání soutěže“) v období od 8. 6. 2022 00:00:00 hod. do 5. 7. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále 

jen „rozhodné období“).  

 

Do soutěže jsou zapojeny veškeré produkty Organizátora prodávané pod značkou Ariel (dále jen 

společně jako „soutěžní výrobek“). Soutěž se vztahuje na ty soutěžní výrobky, které jsou prodávány v 

místě konání soutěže v rozhodném období.  

 

3. Účastníci soutěže  

 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba - spotřebitel, která je plně svéprávná a která splní 

všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“). Osoby, které 

nejsou plně svéprávné, např. nezletilí, se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného 

zástupce.  

 

4. Účast v soutěži  

 

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období: 

 

a) v místě konání soutěže koupí jednorázově tzv. na jeden daňový doklad (účtenku) jakékoliv 

soutěžní výrobky v celkové minimální hodnotě 299 Kč vč. DPH a uschová daňový doklad 

(účtenku), který prokazuje uvedený nákup v průběhu rozhodného období, 

 

b) v průběhu rozhodného období, zašle na telefonní číslo 900 03 SMS zprávu ve formátu: ARIEL 

mezera ANO mezera OBCH mezera TRANS z účtenky nebo faktury, která prokazuje zakoupení 

soutěžního výrobku. Čísla Obch (4-místné) a Trans (7-místné) jsou k nalezení v dolní části 

účtenky nad EAN kódem. (Příklad soutěžní SMS: „ARIEL ANO 1234 1234567“). SMS zprávy 

v jiném formátu nebudou do soutěže akceptovány. Cena každé této soutěžní SMS odpovídá 

ceně běžné SMS zprávy soutěžícího a závisí tak na mobilním tarifu soutěžícího. Tímto 

způsobem účastník projeví souhlas s těmito podmínkami soutěže, včetně zpracování 

poskytnutých osobních údajů v rozsahu těchto podmínek, za účelem realizace soutěže a 

doručení výhry. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, ale je podmínkou pro 

zařazení do soutěže. SMS zprávy bez slova „ANO“ vyjadřujícího souhlas se zpracováním 



osobních údajů nebudou do soutěže zařazeny. Souhlas se zpracování osobních údajů je možné 

kdykoliv odpovat, a to na e-mailu smssoutez@wmcgrey.cz. Odvoláním souhlasu účast 

soutěžícího v soutěži končí a nemá nárok na výhru.  

 

Účastník se může do soutěže zapojit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem (novým 

daňovým dokladem, účtenkou), odesláním nové registrační SMS zprávy a splněním příslušných 

pravidel této soutěže.  

 

Jeden soutěžní daňový doklad (účtenku) lze v soutěži použít pouze jednou, bez ohledeu na to, o jakou 

částku byla překročena hodnota minimálního nákupu soutěžních výrobků.  

 

Za každý den v době trvání soutěže (tj. v rozhodném období) budou vylosováni dva výherci, kdy každý 

získává jeden kus výhry „roční zásoba pracích prostředků“. Celkem tedy bude pro celé období trvání 

soutěže vylosováno padesát šest výherců. Losování výherců pro každý soutěžní den se uskuteční vždy 

následující kalendářní den.  

 

Výherci budou pro každý soutěžní den losování náhodně a to ze všech soutěžních SMS, které byly 

platně doručeny v daném soutěžním dnu. Pokud soutěžící zašle v jednom soutěžním dnu soutěžní SMS 

v platném tvaru a nebude vylosován jako výherce daného soutěžního dne, jeho SMS se automaticky 

převádí do dalšího soutěžního dne, a takto i opakovaně až do konce období celé soutěže.  

 

Každý účastník však může v době konání soutěže vyhrát maximálně 1 výhru. V případě, že bude 

účastník opakovaně vylosován, k jeho dalšímu vylosování se nepřihlíží a losování se opakuje.  

 

Veškeré kontaktní údaje musí být administrátorovi sděleny pravdivě a musí být platné během celého 

rozhodného období. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v rozhodném období ke změně 

některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu oznámit administrátorovi.  

Účastník může kontaktovat administrátora soutěže telefonicky na +420 731 929 780 ve všední dny 

8:00 – 17:00. 

 

Administrátorem soutěže je společnost Nilia Production, s.r.o. IČ 07036302, se sídlem Pujmanové 

888/13, Podolí, 140 00 Praha.  

 

5. Výhry a předání výher 

 

Do soutěže je celkem vloženo celkem 56 výher roční zásoby pracích prostředků. Jedna výhra obsahuje: 

9 ks TAB.ARIEL COLOR&STYLE 46D v celkové hodnotě 5 661 Kč. 

 

Případná výhra bude výherci oznámena prostřednictvím SMS neprodleně po jeho vylosování. Pro 

oznámení výher bude užito telefonní číslo, z kterého byla zaslána soutěžní SMS. Nebude-li výherce 

reagovat podle instrukcí v zaslané SMS a nezareaguje-li ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, 

jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.  

 

Podmínkou k odeslání výhry je zaslání vytištěného, vyplněného a vlastnoručně výhercem nebo jeho 

zákonným zástupcem podepsaného formuláře s kontaktními údaji k doručení výhry, který je obsažen 

v příloze č. 2 těchto pravidel (dále jen „Formulář“) na adresu: Liliana Jurečková, WMC Grey Praha a.s., 

Plynární 16/17, 170 00, Praha 7. Fomulář musí být na uvedenou adresu doručen nejpozději do 30 dnů 

poté, co Technický správce odeslal danému výherci SMS s oznámení o výhře. V opačném případě 

propadá výhra Organizátorovi bez nároku na náhradu.  

 



Výhry budou zaslány těm výhercům, kteří splnili podmínky těchto pravidel a současně postupovali dle 

instrukcí v SMS informující o výhře, zejména pak požadovaným způsobem na shora uvedenou adresu 

Technického správce zaslali vytištěný, vyplněný a vlastnoručně podepsaný Formulář, a doložili soutěžní 

účtenky dokládající provedení soutěžního nákupu, příp. (dle rozhodnutí Technického správce) všechny 

účtenky, s nimiž se příslušný soutěžící do soutěže zapojil.  

 

Organizátor je oprávně vyloučit soutěžícího (i bez uvedení důvodu a stanovení náhrady) ze soutěže 

pokud panují pochynosti o získání soutěžních daňových dokladů (účtenek), případně pokud mu na 

výzvu nebudou výhercem předloženy v řádné, úplné a prokazatelné formě pro prokázání nároku na 

výrhu.  

 

Zaslání výher proběhne prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb na výhercem udanou 

korespondenční adresu na území České republiky nejpozději do 60 dnů od chvíle, co Technický správce 

obdrží řádně vyplněný Formulář. Technický správce ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za 

doručení výher či za jejich poškození nebo ztrátu během přepravy. Výhry budou rozesílány pouze na 

území České republiky, nedohodne-li se výherce s organizátorem předem jinak.  

 

6. Osobní údaje a osobnostní práva  

 

Procter & Gamble Česká republika s.r.o. IČ 270 86 721, se sídlem Ottova 402, 269 01 Rakovník, je 

správcem osobních údajů účastníků této soutěže. 

Správce údajů svěřuje zpracování osobních údajů účastníků soutěže Technickému správci, jakožto 

zpracovateli osobních údajů.  

Osobní údaje účastníků soutěže (například: telefonní číslo účastníkaa v případě výhry i doručovací 

adresa) jsou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem provádění soutěže v souladu 

s ustanoveními obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních 

údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány v souladu se Zásadami ochrany 

osobních údajů spotřebitelů tvořících přílohu č. 1 těchto oficiálních pravidel soutěže a jsou k dispozici 

také na adrese: https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml 

Povinnost plnit smlouvu uzavřenou mezi Správcem údajů a účastníkem představuje právní základ pro 

zpracování osobních údajů účastníka (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Výše zmíněnou smlouvou 

jsou tyto všeobecné podmínky. Správce údajů poskytne kontaktní údaje účastníka – výherce 

poskytovatelům poštovních nebo kurýrních služeb za účelem předání ceny vítězi. Údaje shromážděné 

v soutěži týkající se účastníků, kterým Technický správce ceny udělil, budou zpracovány Správcem 

údajů po dobu 5 let kvůli povinnosti ukládat dokumentaci vyplývající z ustanovení zákona, popřípadě 

po delší povinnou dobu stanovenou zákonem. 

Za účelem získání informací o zpracování osobních údajů by měl účastník požádat Správce údajů. 

Korespondence by měla být zaslána na adresu Správce údajů nebo prostřednictvím následujícího 

formuláře: https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-

interactive.html. Každá osoba, jejíž údaje se zpracovávají, má právo na přístup ke svým osobním 

údajům, právo požádat o jejich opravu, doplnění nebo vymazání, právo na omezení zpracování údajů 

a právo na předání údajů. V případě jakékoli změny nebo potřeby doplnit či upravit osobní údaje, je 

každý, jehož údaje jsou zpracovávány, povinen provést aktualizaci těchto údajů. Pro uplatnění výše 

uvedených práv by měl účastník použít následující formulář: 

https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html. Je 

možné podat žádost o odstranění osobních údajů před doručením ceny vítězi, to ale bude bránit 

doručení ceny.  



Každá osoba, jejíž údaje se zpracovávají, má právo podat stížnost u orgánu dozoru zřízeného za účelem 

ochrany základních práv a svobod jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů, kterým je 

na území České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 

7, www.uoou.cz. 

 

7. Závěrečná ustanovení  

 

 

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či 

v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry 

výherci. 

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. 

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat 

soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou 

odpovídající náhradou. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. 

(Organizátor), všichni zaměstnanci společnosti WMC Praha, a.s. (Technický správce), dále všechny 

osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména (bez omezení) zaměstnanci všech 

spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je 

zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak se 

výhra nepředá v případě, že Organizátor nebo Technický správce zjistí nebo bude mít důvodné 

podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné 

osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  

 

Organizátor ani Technický správce neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných 

poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zaslaných výhercům v souvislosti s touto soutěží. 

Organizátor neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů telekomunikačních/internetových 

služeb, či za doručení elektronických zpráv (pozor na SPAM poštu).  

 

Organizátor může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Organizátor si vyhrazuje právo 

kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Veškeré úpravy pravidel je 

nutné provést rozhodnutím ve formě písemného dodatku. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho 

uveřejnění na soutěžních stránkách www.mujsvet-pg.cz/nase-znacky/Ariel-soutez-albert. 

 

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu 

prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel platí text těchto úplných pravidel.  

 

Organizátor tímto informuje účastníky, že na soutěžních stránkách může využívat tzv. cookies, a to 

výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět 

v nastavení všech běžných webových prohlížečů. 

 

Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí zejména co do 

barevnosti a motivu odpovídat skutečně obdržené výhře.  

 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je 

vždy na Zadavateli.  

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



Pokud výherce není daňový rezident České republiky, má povinnost doložit Zadavateli svůj daňový 

domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, Zadavatel srazí a odvede daň ve výši 

15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice. 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se Soutěží je 

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. 

 

V Praze, 8. 6. 2022 

 

Přílohy:  

 

- Příloha č. 1: Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů 

- Příloba č. 2: Formulář „Souhlas výherce se zpracováním osobních údajů“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů  



• • •



https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
http://optout.aboutads.info/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html


mailto:corporateprivacy.im@pg.com
https://www.bravardag.se/
https://www.pampers.se/
https://www.pampers.fi/
https://www.pampers.no/
https://se.braun.com/en
https://www.oralb.se/sv-se
https://www.oralb.no/nb-no
https://www.oralb.fi/fi-fi


https://www.oralb.dk/da-dk
https://www.babybox.se/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/
https://pgconsumersupport.secure.force.com/dsrform/
https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html
https://edps.europa.eu/data-protection_en
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http://www.autocontrol.es/


https://www.dentalcare.com/en-us
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https://policies.google.com/privacy




https://www.facebook.com/business/help/611774685654668
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https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
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https://www.facebook.com/proctergamble/
https://twitter.com/proctergamble/
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https://www.instagram.com/proctergamble/
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https://us.pg.com/contact-us/
https://www.pgcareers.com/
https://pginvestor.com/
https://www.pgconnectdevelop.com/
https://pgsupplier.com/
https://us.pg.com/leadership-team/
https://us.pg.com/structure-and-governance/
https://us.pg.com/policies-and-practices/
https://us.pg.com/sustainability-reports/
https://us.pg.com/awards-and-recognition/
http://news.pg.com/
https://privacypolicy.pg.com/en/
https://termsandconditions.pg.com/en-us/
https://privacypolicy.pg.com/en/#iba
https://privacypolicy.pg.com/en/#CCPA


Příloha č. 2 k Oficiálním pravidlům propagační spotřebitelské soutěže "Vyhrajte roční zásobu 
pracích prostředků Ariel" 

Souhlas výherce se zpracováním osobních údajů 

 
„jméno výherce” 

 

Prosíme, vyplňte následující formulář pozorně a čitelně tiskacím písmem. Všechny kolonky formuláře jsou povinné. Nečitelné nebo 
neúplné údaje budou mít za následek ztrátu výhercova práva na výhru v soutěži. 

 
 

...............................................................................................................................................................................................................  

(Jméno a Příjmení) 
 
.............................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................  

(Adresa) 
 

...............................................................................................................................................................................................................  

(Poštovní směrovací číslo)  
  
...............................................................................................................................................................................................................  

(V místě)  
  

Poučení 
Máte právo volby. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů (jak je vysvětleno v Zásadách ochrany osobních 
údajů spotřebitelů, máte právo na přístup, opravu, přenos k jinému poskytovateli, právo na námitky nebo omezení 
zpracování vašich osobních údajů, jakož i právo na odvolání souhlasu) můžete úplatnit na následující webové adrese:  
https://privacypolicy.pg.com/cs/#preferences 
 
Tímto potvrzujete, že jste dosáhli plnoletosti a přečetli jste a souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů, 
obsaženými v příloze č. 1 oficiálních pravidel soutěže a dostupnými také na adrese 
https://privacypolicy.pg.com/cs/.  

Společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. je správcem vašich osobních údajů a zpracovává vaše osobní údaje 
v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů spotřebitelů tak, aby vám mohla být doručena výhra, kterou jste 
výhráli v této soutěži. Za tímto účelem může společnost P&G sdílet vaše osobní údaje s jinými subjekty P&G a třetími 
stranami, které jejím jménem provozují její obchodní činnost, a převádět je mimo Evropskou Unii. Vaše údaje však 
budou stále požívat odpovídající ochrany a zabezpečení. V rámci uplatňování svých práv v oblasti ochrany osobních 
údajů máte nárok na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, smazání a převod jinému poskytovateli, dále 
můžete vznášet námitky proti zpracovávání nebo omezit zpracovávání osobních údajů, které o vás společnost P&G 
má, a odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním.  Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Celé zásady ochrany osobních údajů, včetně doby uchovávání vašich osobních údajů a informací o tom, jak můžete 
uplatnit svá práva na jejich ochranu naleznete v příloze č. 1 oficiálních pravidel soutěže a také online na adrese 
https://privacypolicy.pg.com/cs/  

 

Datum: __________________     Podpis výherce: ______________________________ 


