
PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE MCCAIN 
„CHUŤOVKY MCCAIN“ 

 
§ 1 

[VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] 
 

1. Propagační akce probíhá v souladu s těmito pravidly (dále jen „pravidla“) a českými právními předpisy, 
zejména předpisy Občanského zákoníku.  

2. Propagační akce není hazardní hrou ve smyslu čl. 2 odst. 1 zákona o hazardních hrách z 19. 11. 2019 (Sb. z 
r. 2015, č. 612) a nepodléhá předpisům výše uvedeného zákona a jeho prováděcích nařízení.  

3. Organizátorem propagační akce a správcem osobních údajů účastníků propagační akce je společnost 
McCain Foods Czech Republic s.r.o. se sídlem v místě Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha, která je zapsaná 
v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka č. 27343, IČ: 60488719, DIČ: CZ60488719.  

Jménem organizátora v rámci této propagační akce jedná: reklamní agentura Red Bee s.r.o., Strážní 
1420/13, 130 00 Praha 3, která je zapsána v obchodním rejstříku: spisová značka - C 62398, vedená u 
Městského soudu v Praze, právní forma: společnost s ručením omezeným,  
IČO: 25700685, DIČ: CZ25700685 (dále jen „agentura“).  
 

4. Propagační akce bude trvat od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023 nebo do vyčerpání zásob odměn v 
souladu s § 3 odst. 3 pravidel.  

O datu odeslání přihlášky rozhoduje datum na poštovním razítku zásilky s přihláškou do propagační akce.  

5. Propagační akce bude probíhat na území České republiky a je určena výlučně pro obyvatele České 
republiky, s místem pobytu na území České republiky, při zohlednění dalších ustanovení těchto pravidel. 

 
§ 2 

[ÚČASTNÍCI PROPAGAČNÍ AKCE] 
 

1. Účast na propagační akci je dobrovolná. Účast na propagační akci znamená dodržování pravidel po 
celou dobu jejího trvání. Přihlášení do propagační akce musí být v souladu se způsobem uvedeným v 
pravidlech. Nesplnění kterékoli podmínky uvedené v pravidlech způsobí neplatnost přihlášky.  

2. Účastníky propagační akce mohou být pouze zletilé fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na 
území České republiky a provozující restaurační zařízení, která jsou zásobována produkty organizátora. 

 
3. Účastníky propagační akce nemohou být: 

a) Provozovatelé sítě, kteří vlastní více než 10 restauračních zařízení, 
b) zaměstnanci organizátora, jejich manželé/manželky, potomci, rodiče a sourozenci ani zaměstnanci (a 

jejich manželé/manželky, potomci, rodiče a sourozenci) jiných subjektů, které se přímo účastní 
přípravy a realizace propagační akce na základě požadavku organizátora nebo agentury.  

 
4. Právo ověřit splnění výše uvedených podmínek účasti přísluší výlučně organizátorovi nebo agentuře.  

5. Poskytnutí údajů včetně osobních údajů týkajících se propagační akce je dobrovolné, ale nezbytné pro 
účast v této propagační akci.  

6. Pravidla popisují zásady účasti na organizované propagační akci a podmínky účasti na této akci, které 
účastník akceptuje ve chvíli zapojení se do propagační akce. 

7. Organizátor upozorňuje, že účastník propagační akce se během jejího trvání může zapojit maximálně 2krát 
a může získat maximálně 1 fritézu a 1 pánev. 

8. Pokud je součástí jedné živnosti několik provozů, může se každý z nich přihlásit do propagační 
akce samostatně. Aby se předešlo pochybnostem: 1 gastronomický provoz = 1 účastník akce. 

 



§ 3 
[PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE A ODMĚNY V PROPAGAČNÍ AKCI] 

 
1. Propagační akce spočívá v získání odpovídajícího množství QR kódů vystřižených z kartonů zakoupených 

akciových produktů uvedených v § 3 bodě 2 a jejich výměně za věcnou odměnu (dále jen „odměna“) tímto 
způsobem: 

2. Princip výměny QR kódů za odměny: 

a) Za 10 QR kódů, z čehož 4 QR kódy musí být z kartonů Extra Crispy Emmental Sticks, získáte fritézu 4 l 
v hodnotě 2978,71Kč netto + 21% DPH = 3604,23Kč brutto 
nebo 

b) Za 6 QR kódů, z čehož 2 QR kódy musí být z kartonů Extra Crispy Emmental Stick, získáte pánev 28 cm 
v hodnotě 726,15Kč netto + 21% DPH = 878,64Kč brutto 

 
2. Reklamní produkty značky McCain zařazené do propagační akce, jejichž kódy z kartonů lze vyměňovat za 

odměny, dostupné v prodeji na území České republiky (dále jen „akciové produkty“) jsou tyto:  

  NÁZEV PRODUKTU KÓD PRODUKTU 

  SÝROVÉ CHUŤOVKY 

1 Extra Crispy Emmental Sticks 1000010660 

2 Camembert Bites 1000004096 

3 Chili & Cheese Nuggets 1000009974 

4 Cheese Balls 1000005327 

5 Cheese Pillows Original 1000005232 

6 Cheddar Cheese Jalapeño Peppers 5904 

7 Mini Breaded Mozzarella Sticks 5620 

8 Breaded Mozzarella Sticks 1000009985 

9 Nacho Cheese Triangles 1000006875 

  MASOVÉ CHUŤOVKY 

10 Spicy Chicken Wings 6231 

11 Crispy Chicken Wings 1000009824 

  ZELENINOVÉ CHUŤOVKY 

12 Mini Crispy Onion Ring  1000009959 

13 Onion Rings 1106 

14 Beer Battered Onion Rings Thin Cut 3065 

 

3. Odměny: 80 fritéz a 100 pánví. V případě vyčerpání zásob odměn akce automaticky končí. 

4. Chce-li se účastník zúčastnit propagační akce, je povinen seznámit se s jejími zásadami uvedenými v 
pravidlech a splnit tyto podmínky:  

a) koupit akciové produkty značky McCain v takovém množství, které umožňuje výměnu za vybranou 
věcnou odměnu, 

b) správně vyplnit přihlášku, která se nachází na reklamním letáku nebo na stránce  

www.mccain-foodservice.cz, vzor přihlášky je uveden jako příloha č. 2, 

c) odeslat vyplněnou přihlášku spolu s odpovídajícím množstvím QR kódů na adresu agentury:  

Red Bee s.r.o., Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3, použijte při tom obálku přiloženou k propagačnímu 
letáku, v případě použití vlastní obálky na ni napište: „Propagační akce McCain“. 

5. Odměna získaná v propagační akci představuje příjem z hospodářské činnosti a odměněný subjekt je 
povinen zahrnout výše uvedenou odměnu do účetnictví v rámci své podnikatelské činnosti. 

6. Věcná odměna bude účastníkovi doručena kurýrem na adresu uvedenou v přihlášce v termínu 21 
pracovních dnů od doručení zásilky s kódy a přihláškou na adresu organizátora.  



7. Potvrzení o převzetí zásilky od kurýra znamená potvrzení převzetí odměny. 

8. Odměny nelze vyměnit za peněžní ekvivalent. 

9. Organizátor není zodpovědný za to, není-li možné převzít odměnu nebo je-li převzetí odměny 
zkomplikováno okolnostmi na straně účastníka. 

§ 4 
[ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ] 

 
1. Osobní údaje účastníků propagační akce budou zpracovávány v souladu s přílohou č. 1 těchto pravidel.  

§ 5 
[PRAVIDLA REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ] 

 
1. Reklamace se budou posuzovat na základě těchto pravidel.  

2. Reklamace spojené s propagační akcí mohou být pod hrozbou neplatnosti předkládány výlučně písemně 
na adresu agentury: Red Bee s.r.o., Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3, s označením „Reklamace – 
PROPAGAČNÍ AKCE MCCAIN“. Reklamace související s propagační akcí se musí nahlásit v termínu do 10 
kalendářních dnů (rozhoduje datum na poštovním razítku) od data ukončení propagační akce, reklamace 
související s odevzdanými odměnami do 3 kalendářních dnů (rozhoduje datum na poštovním razítku) od 
data doručení odměny.  

3. Reklamace bude organizátor zkoumat v termínu do 14 pracovních dnů od data doručení reklamace.  

4. Reklamace doručené po termínech uvedených výše v odst. 2 nebo takové, které neobsahují zpětnou 
adresu odesílatele, nebudou předmětem řešení.  

§ 6 
[ZMĚNA PRAVIDEL PROPAGAČNÍ AKCE] 

 
1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel propagační akce z vážných důvodů, a to kdykoli. Může 

zejména prodloužit, zkrátit nebo přerušit propagační akci i bez uvedení důvodu.  

2. Organizátor se zavazuje, že v případě provedení změn v pravidlech nebudou tyto změny porušovat práva 
nabytá účastníky ani zhoršovat podmínky propagační akce. V případě změn v pravidlech o této skutečnosti 
bude organizátor informovat účastníky tak, že zveřejní příslušné informace na stránce uvedené v § 7 odst. 
1. Změněná pravidla vstoupí v platnost v okamžiku svého zveřejnění. 

 
§ 7 

[ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ] 
 

1. Obsah pravidel je dostupný na stránce www.mccain-foodservice.cz 

2. Názvy jednotlivých kapitol pravidel mají informativní charakter.  

3. Všechny informace o propagační akci uvedené v libovolných reklamních a propagačních materiálech mají 
pouze informativní charakter a nemohou být základem pro předkládání jakýchkoli nároků. Jedinými 
závaznými pravidly ve věci práv účastníků propagační akce a organizátora jsou ustanovení těchto pravidel 
propagační akce. 

 

 

 

http://www.mccain-foodservice.cz/


Příloha č. 1 – Pravidla zpracovávání osobních údajů. Prohlášení účastníka v souvislosti s 

pravidly zpracovávání osobních údajů 

1. Správce osobních údajů, společnost McCain Foods Czech Republic s.r.o. se sídlem v místě Zelený 

Pruh 95/97, 140 00 Praha, která je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka č. 

27343, IČ: 60488719, DIČ: CZ60488719, informuje, že zpracovává tyto vaše osobní údaje: jméno, 

příjmení a kontaktní údaje, telefonní číslo, e-mailovou adresu, obec, PSČ, název ulice a číslo 

domu/bytu, název gastronomického provozu, název firmy a DIČ firmy.  

2. Kontakt se správcem ve věci osobních údajů: písemně, s označením „Ochrana osobních údajů“ na 

adresu sídla nebo elektronicky: McCainPrivacy@mccain.com. 

3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o 

volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně 

údajů – GDPR). 

4. Správce bude údaje účastníků zpracovávat za účely: 

1) realizace PROPAGAČNÍ AKCE (s cílem náležitě realizovat propagační akci, doručit odměny, na 

základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), 

2) marketingu samotných produktů po ukončení propagační akce – právní základ: oprávněný 

zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). 

3) realizace dohody o poskytování bulletinu – právní základ: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 

písm. a GDPR),   

4) prokazování, uplatňování nebo ochrany právních nároků (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f 

GDPR), 

5) související s vedením účetních knih a daňové dokumentace – s cílem splnit právní povinnost 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR,  

6) vnitřních potřeb správce, např. statistiky a interního reportingu, které představují realizaci 

našeho oprávněného zájmu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).  

5. V souvislosti se zpracováváním údajů za účely uvedenými v čl. 4 mohou být osobní údaje účastníka 

zpřístupňovány prostřednictvím správce následujícím příjemcům nebo skupinám příjemců: 

1)  agentuře Red Bee s.r.o., Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3, 
2)  kurýrním firmám, jiným subjektům oprávněným získat osobní údaje účastníků na základě 

příslušných právních předpisů. 

6. Osobní údaje účastníka budou uchovávány na období potřebné k realizaci záměru jejich 

zpracovávání, tj. 

1) v rozsahu uskutečnění propagační akce – 6 měsíců počínaje dnem doručení odměn nebo do 

odvolání souhlasu, pokud neexistuje jiný právní základ zpracovávání, 

2) v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů po ukončení propagační akce do 

momentu jeho odvolání, pokud neexistuje jiný právní základ zpracovávání, 

3) v rozsahu splnění zákonných závazků organizátora souvisejících s vykonávanou činností – až do 

splnění těchto závazků ze strany správce, 

4) v rozsahu sjednání, uplatnění nebo obrany právních nároků – na období nezbytné k obhajobě 

těchto nároků v rozsahu požadovaném ustanoveními zákona. 

7. Účastník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováváním údajů v rozsahu, v jakém správce 

na základě tohoto souhlasu zpracovává osobní údaje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, 

které se uskutečnilo v souladu se zákonem na základě souhlasu před jeho odvoláním. 

8. Poskytnutí osobních údajů ze strany účastníka je dobrovolné, ale je podmínkou účasti na 



propagační akci. Odvolání souhlasu bude považováno za rezignaci na účast na propagační akci. 

9. Správce nebude činit rozhodnutí založená pouze na automatizovaném zpracovávání osobních 

údajů účastníka. 

10. Podle nařízení GDPR má účastník právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich upravování. 

11. Na základě nařízení GDPR má účastník právo: 
1) na získání potvrzení, zda správce zpracovává jeho údaje, a také má právo na přístup ke svým 

údajům (čl. 15 GDPR), 
2) na opravu a doplnění svých údajů (článek 16 GDPR), 
3) na odstranění svých údajů (článek 17 GDPR), 
4) požádat o omezení zpracovávání svých údajů (článek 18 GDPR), 
5) na přenos svých údajů k jinému správci (článek 20 GDPR). 

12. Účastník má právo kdykoli – z důvodů týkajících se jeho mimořádné situace – vznést námitku vůči 
zpracovávání svých údajů za účelem realizace zákonně oprávněných zájmů správce. V takovém 
případě může správce zpracovávat údaje účastníka, pokud prokáže existenci důležitých 
oprávněných zájmů ke zpracovávání, které jsou nadřazené zájmům, právům a svobodám 
účastníka, nebo k prokazování, uplatňování nebo ochraně nároků (čl. 21 odst. 1 GDPR). 

13. Účastník má právo předložit stížnost orgánu dozoru, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. 

 
 

Prohlášení účastníka 
 

Jméno a příjmení ………………………………………………………............................ 

Adresa pobytu: ……………………………………………………………………….. 
 
 

1. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pravidly této propagační akce a zavazuji se je dodržovat. 

2. Souhlasím se svou účastí a se zpracováváním svých osobních údajů za účelem a v rozsahu, který je 

potřebný k účasti na PROPAGAČNÍ AKCI CHUŤOVKY MCCAIN. 



3. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými pravidly zpracovávání osobních údajů včetně 

informací o právech, která mi příslušejí. 

 
 
 

Místo a datum Jméno a příjmení, podpis účastníka 

  

 

  



Formulář č. 2 – přihláška  

 

 

 

 

 


