
Statut a pravidla soutěže  

„#MojeHamiZasoba“ 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „#MojeHamiZasoba“  
(dále jen „soutěž“).  

 
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke 
spotřebitelům.  
 
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení 
soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele. 
 

1. Pořadatel soutěže 

 
Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a.s. 
se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4,140 00 Česká republika, 
IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedenm Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207 

(dále jen „Pořadatel“).  
 

2. Trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 10.10. 2018 do 11. 11. 2018. 
 
 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující 
výjimkou (dále jen „Soutěžící“):  
 
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k 
takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků řadě přímé. 
 
V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast 
v soutěži tak pro případné převzetí výhry.  

4. Pravidla soutěže 

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že splní nasledující požadavky: 
 

1) sleduje instagramový účet klubmaminek a trendybaby 
2) zveřejní fotku svého dítěte se zásobou Hami produktů na svém instagramovém účtu 
3) označí na soutěžní fotce instagramového uživatele @klubmaminek  
4) použije při popise soutěžní fotky #MojeHamiZasoba  
5) do kometáře (ne do popisku) pod soutěžní fotografií napíše název jedné ze tří výher, o kterou má 

zájem a také v komentáři zmíní instagramového uživatele @trendybaby. 
 
Názvy výher jsou nasledovné:  
sedací polštář Tučňák Mamas & Papas  
volant do auta Taf Toys 
válec Tučňák Mamas & Papas     

 



5. Výherce a výhry v soutěži: 
 
Soutěž má pouze jedno soutěžní kolo, které potrvá od 10. 10. 2018 do 11. 11 2018. 
 
Výhry v soutěži jsou následující: 
 

1.  sedací polštář Tučňák Mamas & Papas v hodnotě 1 099 Kč 
2. volant do auta Taf Toys v hodnotě 879 Kč 
3. polštářek - válec Tučňák Mamas & Papas  v hodnotě 699 Kč 
 
 

Do 14 dnů od ukončení soutěžního kola budou ze Soutěžících vybrány 3 výherci, kteří budou odměněni 
jednotlivými výhrami, podle své volby, kterou uskutečnili prostředníctvím komentáře pod soutěžní fotografií 
s názvem výhry, o kterou mají zájem.  
 
Výherní příspěvky budou vybrány členy marketingového týmu Pořadatele a kritériem výběru bude velikost 
zásoby Hami produktů na soutěžní fotografií a nápaditost soutěžních příspěvků. 
 
Výherce bude o výhře uvědomen Pořadatelem soutěže do 14 dnů po ukončení soutěžního kola, a to 
soukromou zprávou od instagramového účtu @klubmaminek na Instagramu. 
 
Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky. 
 
 
 
6. Daň z výhry: 
Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá 
zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
 
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže 
stanovena. 
 
 
 
7. Oznámení a předání výher 
 
Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užitá soukromá zpráva na 
imstagramu na soutěžní účet, na kterém je soutěžní fotografie zveřejněna.  
V případě, že Soutěžící nebude 7 dní reagovat,  výhra po 20 dnech propadá bez náhrady ve prospěch 
Pořadatele. To samé platí i ve věci doručení výhry. Výhra bude adresátovi odeslána prostřednictvím pošty 
nejpozději do 20. dnů po ukončení soutěže.  
 
Případná změna termínu bude vyhlášena na instagramovém účtu www.instagram.com/klubmaminek. 
 
Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru 
od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. 
 
Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla 
Soutěžících, uděluje tímto každý Soutěžící souhlas s užitím svého díla Pořadatelem pro marketingové účely 
spojené s propagací Pořadatele, a/nebo obchodní účely spojené s  webem www.klubmaminek.cz, a to 
bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 
12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále Soutěžící 
svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho 

http://www.klubmaminek.cz/


dílem nebo má od autora a všech osob  podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v 
rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. V případě další 
potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) Soutěžící souhlasí s tím, že v 
návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla 
Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná 
finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit 
příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci vyhlašování soutěže. 

 
V případě, že na fotografii bude zachyceno dítě, prohlašuje Soutěžící, že disponuje písemným souhlasem obou 
rodičů dítěte s pořízením a užitím předmětné fotografie, a to jak pro účel této soutěže, tak pro marketingové 
účely spojené s propagací Pořadatele, a/nebo obchodní účely spojené s webem www.klubmaminek.cz a je 
připraven tento souhlas Pořadateli bezodkladně předložit na základě jeho výzvy.  

 
Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání 
a připomínky Pořadatele a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být 
zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií. 
 
 
8. Všeobecné podmínky 
 
Účastí v soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat.Osobní údaje Soutěžících v rozsahu instagramový profil, fotografie dítěte předané 
Pořadateli budou zpracovány Pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži. Osobní 
údaje výherců v rozsahu instagramový profil, fotografie dítěte, jméno,  příjmení, adresa, telefonní číslo, věk 
dítěte, budou zpracovány Pořadatelem jako správcem pro předání výhry výhercům soutěže. Zpracování 
osobních údajů bude trvat po dobu 24 měsíců, respektive v případě výherců 24 měsíců. 
 
Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové 
společnosti pověřené Pořadatelem 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. 
 
Každý Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:  
- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní 
údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje 
případně zpřístupněny,  
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,  
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány 
nezákonně,  
- právo na omezení zpracování osobních údajů,  
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a 
strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,  
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,  
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení 
práv Soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. 
 
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá výše uvedené práva přes kontaktní formulář na webových stránkách 
www.nutricia.cz/gdprochrana. Pořadatel ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž 
možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách www.nutricia.cz/gdprochrana. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit 
či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.  
 
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a 
s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit 
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kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže 
jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem 
poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů 
či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze 
Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení 
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. 
 
Případné informace získá každý Soutěžící na placené INFOLINCE 800 500 700 ve všední dny 8:30 do 16:00 
hodin. 
 
O soutěži informují webové stránky www.klubmaminek.cz . 
 
Výherní listina bude k dispozici u Pořadatele soutěže a na instagramovém účtu 
www.instagram.com/klubmaminek 
  

 
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické 
podobě na webové stránce Pořadatele (www.klubmaminek.cz). 
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