
PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ KLAS  

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel SOUTĚŽE O 

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ KLAS (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze 

formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

I. Pořadatel soutěže 

 

Pořadatelem soutěže je společnost SOUFFLET AGRO a.s. se sídlem: Průmyslová 2170/12, 

796 01, Prostějov, IČ: 47115459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka 4824 (dále také jen „pořadatel“). 

 

II. Trvání soutěže 

 

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 23. 7. 2020 00:00:00 hod. do 

7. 8. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“). 

 

III. Účast v soutěži 

 

1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane pěstitel ozimé pšenice KWS Eternity, 

který v průběhu doby konání soutěže kontaktuje telefonicky (kontakty zde: www.soufflet-

agro.cz/cs/contacts-cz/) technického poradce společnosti SOUFFLET AGRO a.s. a předá mu 

informace o průměrném počtu zrn. Technický poradce si se soutěžícím domluví návštěvu a 

na místě vyhodnotí a stanoví průměrný počet zrn z pěti náhodně vybraných klasů z porostu.  

2. Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 

republiky, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící"). Pořadatel 

soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže 

jednotlivými soutěžícími. 

3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k 

pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského 

zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí 

nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné 

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

jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též 

vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech. 

 

IV. Výhry a určení výherců 

 

1. Výhrou v soutěži je dárkové balení Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 0,7l 40 %. Soutěžící 

nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti. 

2. Ze soutěžících bude vybrán jeden výherce na základě nejvyššího průměrného počtu zrn 

v klasu.  

http://www.soufflet-agro.cz/cs/contacts-cz/
http://www.soufflet-agro.cz/cs/contacts-cz/


3. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím jeho e-mailové adresy či telefonního 

kontaktu, který pořadateli poskytne, a to do 10 pracovních dnů od skončení doby konání 

soutěže. Výherce bude uveřejněn na webové adrese www.soufflet-agro.cz v podobě jméno a 

příjmení, místo porostu a počet zrn.   

4. Výhra bude výherci předána osobně zástupcem společnosti do 10 pracovních dnů od 

vyrozumění o výhře.  

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Účastí v soutěži každý soutěžící uděluje společnosti SOUFFLET AGRO a.s. v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb. v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní 

číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, 

za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další 

obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného písemného odvolání.  

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to 

písemnou formou na adresu sídla pořadatele. 

3. Účastí v soutěži každý soutěžící vědomě uděluje svůj souhlas společnosti SOUFFLET AGRO 

a.s.: 

o se záznamem textového obsahu vloženého na webové stránky; 

o se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže; 

o s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 

místo a počet klasů; 

o s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových 

záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, a dále s bezplatným užitím 

takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve 

sdělovacích prostředcích, na internetu a v propagačních materiálech 

pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, 

množstevně); 

o se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném výše. 

 

 

 

 

V Prostějově dne 22. 7. 2020  

 

 

 

 

http://www.soufflet-agro.cz/

