
 

Výzva pro zalistování do privátní řady BEZ KOMPROMISU 
Podmínky akce 

1. Pořadatel a podmínky 

1.1 Pořadatelem Výzvy pro zalistování v rámci privátní značky BEZ KOMPROMISU (dále jen 
Akce) je BURDA International CZ s.r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 
2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod C 1405 (Pořadatel). 

1.2 Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele 
https://burda.cz/cs/dokumenty. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito 
podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí 
https://burda.cz/cs/dokumenty. Každý registrovaný účastník musí také splňovat podmínky, 
které stanovil Partner akce. Podmínky jsou zde: 
https://vyzva.apetitonline.cz/vseobecne-dodaci-podminky-VELKA-PECKA  

2. Partner Akce 

Společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8, 
PSČ 186 00, IČO: 03024130, DIČ: CZ03024130, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550  
 

3. Kdo se může výzvy účastnit a kdo může vyhrát? 

3.1 Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba nebo, starší než 18 let, která souhlasí s 
těmito podmínkami Akce.  

3.2 Výhercem se stane soutěžící, který splnil všechny podmínky účasti v Akci a byl uveřejněn a 
následně vybrán porotou. 

4. Co může soutěžící vyhrát? 

4.1 Soutěžící může vyhrát možnost být zalistován na platformě online supermarketu rohlík.cz 
v rámci privátní řady BEZ KOMPROMISU. 

5. Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit? 

5.1 Soutěžící se do výzvy zaregistruje vyplněním registračního formuláře v povinném znění, a 
to na na webové stránce www.vyzva.apetitonline.cz, nejpozději do data uvedeného na této 
webové stránce. Registrace produktů proběhne od 15. 5. do 31. 5. 2020. Pořadatel si 
vyhrazuje právo měnit datum ukončení registrace do soutěže. 

5.2 Soutěžící zadá do přihlašovacího formuláře povinné údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, 
telefonní kontakt a poskytne další informace požadované ve formuláři, v rozsahu: název 
produktu, kategorie, popis produktu a fotografie produktu.  
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6. Jak se rozhodne o výherci? 

6.1 Produkty Soutěžících, kteří splní podmínky účasti, budou uveřejněny na microsite 
www.vyzva.apetitonline.cz.  V termínu od 1. 6. 2020 do 15. 6. 2020 budou moct návštěvníci 
webu hlasovat pro své favority, z nichž v posledním kole porota vybere vítěze každé 
kategorie – Pekárna a cukrárna, Nápoje, Trvanlivé, Speciální výživa, Chlazené mléčné a 
vejcem, Chlazené uzeniny a lahůdky. Vítězných produktů bude celkem 6.  

6.2 Výsledky prvního kola (hlasování veřejnosti) budou známy nejpozději do 7. 6. 2020. 
Pořadatel soutěžící uveřejnění ve svém výběru na www.vyzva.apetitonline.cz  a dále je 
oprávněn zveřejnit ve svých časopisech, na webových stránkách časopisů a sociálních 
sítích Pořadatele. 

6.3 Druhé kolo se bude konat v termínu oznámeném Pořadatelem. Návštěvníci webu budou 
moct hlasovat v šesti kategoriích pro své oblíbené produkty. Produkty s největším počtem 
hlasů z každé kategorie se poté dostanou do posledního kola. 

6.4 V rámci finálního kola výherci budou určeni na základě rozhodnutí odborné poroty. Každá 
ze šesti kategorií bude mít svého výherce, který následně bude zalistován do privátní řady 
BEZ KOMPROMISU online supermarketu rohlík.cz. Tudíž výsledkem této výzvy bude šest 
výherců, každý reprezentující svoji kategorii. 

6.5 Výherci budou informováni písemně, e-mailem nebo telefonicky dle volby Pořadatele a dále 
budou zveřejněni na komunikačních online a offline platformách této výzvy, jak je to 
uvedeno v obchodních podmínkách.  

7. Informace od Vás a záznamy 

7.1 Při účasti v Akci se soutěžící zavazuje poskytnout Pořadateli vyprávění nebo jiný popis v 
rámci registračního formuláře. Pořadatel i Partneři mohou takové vyprávění nebo popis 
zveřejnit nebo ho jiným způsobem použít v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k 
účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací Pořadatele a Partnerů a mohou u 
něj uvádět celé jméno a obec soutěžícího. Poskytnutí vyprávění nebo jiného popisu je 
bezplatné. 

7.2 Přihlášením do Akce dává soutěžící svolení Pořadateli i Partnerům k zachycení své podoby 
a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny a 
zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžícího, to vše k užití v neomezeném 
rozsahu a všemi způsoby, k účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací 
Pořadatele a Partnerů Akce. U záznamu lze uvádět celé jméno a obec soutěžícího. Svolení 
je uděleno bezplatně. 
 

7.3 Soutěžící tímto Pořadateli poskytuje licenci k užití jakéhokoliv uměleckého výkonu, který 
vznikne při jeho účasti v soutěži, a to jako licenci: 

(a) na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv soutěžící stanovenou 
právními předpisy;  
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(b) výhradní – soutěžící není bez písemného souhlasu Pořadatele oprávněna po dobu 
trvání licence poskytnout tutéž licenci třetí osobě a sama nesmí po dobu trvání 
licence umělecky výkon užívat; 

(c) bez územního omezení; 

(d) neomezenou – Pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv způsoby 
užití a bez omezení množstevního rozsahu užití. 

7.4 Soutěžící souhlasí s tím, aby Pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli 
právu, ke kterému má v souladu s těmito Soutěžními pravidly licenci. Dále souhlasí s tím, 
aby Pořadatel postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito 
podmínkami Akce. 

7.5 Pořadatel je oprávněn umělecký výkon soutěžící užít v původní, zpracované či jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke 
změnám se nevyžaduje souhlas soutěžící. 

7.6 Pořadatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít. Soutěžící potvrzuje, že takovým 
nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy. 

7.7 Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně. 

7.8 Po dobu trvání licence dle tohoto článku uděluje soutěžící svolení Pořadateli k zachycení 
své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, 
podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžící, to vše k užití v 
neomezeném rozsahu a všemi způsoby, pouze však k účelům souvisejícím se soutěží a její 
propagací či propagací Pořadatelů a Partnerů soutěže. 

7.9 Svolení dle tohoto článku je uděleno bezplatně. 

8. Zpracování osobních údajů 

8.1 V souvislosti s účasti na Akci budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, jak je to 
popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty. 

9. Změny podmínek  

9.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo 
zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. Účastník v takovém případě nemá 
nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek informuje 
Pořadatel o takové změně účastníka na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí 
verze podmínek nebo emailem nebo sms zprávou. Účastník je povinen se se změnami 
podmínek seznámit. 
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