
 
 

 
Úplná pravidla soutěže 

„Ochutnej dobroty a vyhraj spoustu muziky!“ 
Česká republika 
(dále jen „soutěž“) 

 
 
Pořadatel soutěže  
Pořadatelem soutěže je společnost INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, 
Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen „Pořadatel“).  
 
Organizátor soutěže  
Organizátorem soutěže je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
Česká republika, IČ: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, spisová značka 197631 (dále jen „Organizátor“). 
 
I. Termín a místo konání soutěže 
Soutěž probíhá od 1. září 2021 00:00:01 do 30. září 2021 23:59:59 včetně, (dále jen „doba konání 
soutěže“) na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“). 
 
II. Soutěžní výrobky 
Soutěž se vztahuje na vybrané produkty značky Bohemia, (dále jen „soutěžní výrobky“). Seznam 
soutěžních výrobků je nedílnou přílohou těchto pravidel. 
 
III. Účastníci soutěže  
Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České 
republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).  
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, Partneři, zaměstnanci 
všech spolupracujících společností, osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci 
v přímé linii. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností 
nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá a propadne Pořadateli soutěže.  
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V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni předložit souhlas zákonného 
zástupce ve smyslu ust. §32 občanského zákoníku, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí 
výhry. Organizátor je oprávněn kdykoli, zejména v případě pochybností, požadovat doložení tohoto 
souhlasu v písemné podobě.  
 
IV. Účast v soutěži 
Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí soutěžní balení Bohemia označené růžovým stickerem 
(samolepkou) v místě a době konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“), uschová si účtenku i 
originální balení se stickerem – daňový doklad prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu 
(dále jen „soutěžní účtenka“) a v době konání soutěže se zaregistruje prostřednictvím webového 
formuláře na www.soutez.bohemiachips.cz 
 v sekci „soutěž Vyhraj spoustu muziky“ (dále jen „webová registrace). Za soutěžícího se považuje 
osoba, jejíž jméno a příjmení je uvedené v registračním formuláři. 
 
Webová registrace je platná pouze po vyplnění následujících údajů do registračního formuláře:    
- jméno a příjmení  
- e-mailová adresa soutěžícího 
- unikátní registrační kód ze soutěžního stickeru (samolepky) na obalu soutěžního produktu 
 
Po odeslání webové registrace systém okamžitě zobrazí soutěžícímu informaci o stavu jeho účasti 
v soutěži a dalším postupu. V případě nesprávně zadané webové registrace bude soutěžící 
informován ihned o chybě v registraci s jejím přesným popisem. Taková webová registrace nebude 
do soutěže zařazena.  
 
Pro evidenci webové registrace v systému technického správce je rozhodující vždy okamžik 
doručení webové registrace, nikoli okamžik odeslání webové zprávy.  
 
Odesláním webové registrace soutěžící prohlašuje, že: 

- se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí; 
- uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s využitím projevů osobní 

povahy podle čl. VII. těchto pravidel  
 
Účastník soutěže je povinen si uschovat všechny originální soutěžní účtenky a originální 
soutěžní balení s unikátním kódem, které registroval do soutěže pro prokázání nároku na 
výhru.   
  
Pokud soutěžící na vyzvání nedoloží doklady splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže 
bez náhrady vyřazen. Soutěžní účtenky, které neobsahují datum a čas nákupu, se nepovažují za 
doklady splňující podmínky této soutěže.   
 
Organizátor bude požadovat předložení kopie všech soutěžních účtenek a originální stickery z balení, 
které soutěžící zařadil do soutěže. Pokud účastník nedoloží ve stanovené lhůtě do 5 pracovních dnů 
od vyzvání odpovídající soutěžní účtenky na adresu AIRBUZZ s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 
00 Praha 2, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen. 
 
Organizátor do 4 pracovních dnů od doručení zásilky ověří nárok na výhru a bude výherce informovat 
o doručení výhry. 
 
V případě ztráty zásilky soutěžních účtenek Českou poštou nebo jinou přepravní službou nenese 
Organizátor žádnou odpovědnost. Doporučujeme zasílat jako Doporučené psaní a uschovat si 
podací lístek. Případné důkazní břemeno při pochybnostech, zda byla účtenka zaslána či nikoliv, 
nese zasílající. Proto doporučujeme výhercům posílat doporučené psaní a ponechat si originály 
účtenek.  
 

http://soutez.bohemiachips.cz/
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V. VÝHRY 

Jabra sluchátka elite active 75t tanum blac 

- bezdrátová sluchátka 
- výdrž až 7,5 hod nebo až 28 hod s nabíjecím pouzdrem  

- frekvence 20 Hz až 20 kHz  

- odolnost IP55  

- 6mm měniče • Bluetooth 5.0  

- integrovaný mikrofon  

- funkce HearThrough  

- podpora hlasových asistentů  

- podpora ANC (po aktualizaci) • ekvalizér • aplikace Jabra Sound+ 

-  technologie čtyř mikrofonůs 

 

Spotify Premium Family 

- 6 účtů Premium pro členy rodiny, kteří bydlí pod jednou střechou 
- Family Mix: playlist pro tvoji rodinu s hudbou, která se líbí vám všem a kterou pravidelně 

obměňujeme 
- zablokuj explicitní obsah 
- poslech hudby bez reklam, přehrávání offline a na přání 

 
Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než získal v soutěži, či na jiné protiplnění, a to ani 
finanční, odpovídající hodnotě výhry. 
 
Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí 
podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel ani Organizátor 
neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v soutěži. 
 
 
VI. VÝBĚR VÝHERCŮ, OZNÁMENÍ O VÝHŘE A PŘEDÁNÍ VÝHRY 
 
Výhru Jabra sluchátka získává 30 soutěžících, Výhru předplatné Spotify Premium Family  
získává 30 soutěžících. Výherci jsou určeni principem tzv. „šťastné chvilky“. „Šťastnou chvilkou“ se 
rozumí časový okamžik určený Pořadatelem soutěže před jejím zahájením ve formátu 
datum/hodina/minuta/vteřina (např. 4. 9. 2021 13.29:47). Šťastné chvilky jsou určeny pro každý den. 
Výhru Jabra sluchátka může získat soutěžící max. 1x za dobu trvání soutěže. Výhru Spotify může 
získat soutěžící max. 1x za dobu trvání soutěže.  
 
Výhercem se stane ten účastník soutěže, jehož webová registrace bude doručena do systému 
v okamžiku šťastné chvilky a zároveň řádně splní všechny podmínky této soutěže.  
 
V případě, že soutěžící trefí šťastnou chvilku bude vyzván emailem na adresu, kterou uvedl 
v registračním formuláři k doložení kopie soutěžní účtenky a originálním balení se 
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stickerem/samolepkou s unikátním kódem, který soutěžící registroval do soutěže na adresu 
Airbuzz, nám. I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2. V případě registrace více balení na jednu soutěžní 
účtenku bude soutěžící povinen doložit všechny originální balení ze soutěžní účtenky. 
 
 
V případě, že dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika soutěžících ve stejnou 
šťastnou chvilku, je rozhodujícím kritériem pro určení výherce pro příslušnou výhru dřívější datum 
nákupu uvedený na soutěžní účtence. Stejně se postupuje v případě, kdy nebude v danou šťastnou 
chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace. 
 
Nebude-li v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace, příslušnou výhru 
vyhrává soutěžící, jehož platná soutěžní registrace bude doručena do systému jako první po uplynutí 
stanovené šťastné chvilky.  
 
V případě, že by v souladu s tímto odstavcem výhru získal soutěžící, který podle těchto pravidel výhru 
získat nemůže (např. proto, že již překročil maximální počet daných výher, které může získat), 
nevzniká mu nárok na výhru a výhercem se stává odesílatel webové registrace doručené jako další 
v pořadí. 
 
Pokud bude nárok na výhru uznán, obdrží výherce e-mail na adresu, kterou uvedl v registračním 
formuláři s potvrzením o nároku na výhru a informací o doručení výhry.  
 
Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry.  
 
Výhra Jabra sluchátka bude výhercům zaslána poštou či přepravní službou nejpozději do 30 
kalendářních dnů od skončení soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce 
výher.  
 
Výhra předplatné Spotify Premium Family bude předána formou finanční částky ve výši půlročního 
předplatného na účet výherce. Předání bude domluveno s výhercem individuálně. Převedení finanční 
částky bude nejpozději do 30 dní od skončení soutěže, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na 
průběh distribuce výher.  
 
Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v 
případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí. 
 
 
VII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účastí v Soutěži bere soutěžící na vědomí, že Pořadatel, jakožto správce osobních údajů, je 
oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v soutěžní registraci (tj. v rozsahu jméno, 
příjmení, e-mail, kód ze stickeru/samolepky na soutěžním balení ), případně dalších údajů sdělených 
Pořadateli zpracovávat za účelem účasti v Soutěži, tj. zejména za účelem realizace Soutěže, 
vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou 
kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Soutěžící dává souhlas, že v případě výhry může 
Pořadatel a Organizátor zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu jméno, První písmeno příjmení a město 
na soutěžních stránkách. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, jakožto správcem 
a dále technickým správcem, spol. Nilia Production, s.r.o., IČ 07036302. Poskytnutí výše uvedených 
osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však není možné zajistit účast v Soutěži a předání 
výhry.  
 
Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a 
která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz 
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 
zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování 
osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních 
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údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem 
případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na 
dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
Dále soutěžící odesláním soutěžní registrace vyjadřuje svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly 
Soutěže.  
 
Soutěžící může na základě svého souhlasu poskytnutého v rámci soutěžní registrace nebo kdykoli 
poté udělit Pořadateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy, souhlas se 
zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo a email, doručovací adresu, a 
to k marketingovým účelům, tzn. nabízení výrobků a služeb společnosti INTERSNACK, a.s.  Tento 
souhlas účastník soutěže poskytuje na dobu 3 let ode dne jeho udělení. Poskytnutí osobních údajů 
pro marketingové účely je dobrovolné a nemá vliv na účast účastníka v Soutěži.  
 
  
Účastník má právo svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely kdykoli 
odvolat, a to mailem na adresu info@airbuzz.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho 
doručení Pořadateli.  
 
Jako subjekt údajů má osoba poskytující souhlas níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z 
právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, 
(ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, 
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na 
omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž 
zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, 
zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit 
se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz). 
 
Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím Organizátora a 
Technického správce soutěže.  
  

http://www.uoou.cz/
mailto:info@airbuzz.cz
http://www.uoou.cz/
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VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
Došlé registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat datum 
a čas přijetí i obsah registrace. U přijatých soutěžních registrací je zhotoven záznam, který obsahuje 
jméno a příjmení, e-mailovou adresu a unikátní kód ze soutěžního balení případně další obsah 
doručené registrace. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců. 
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace zaslané v jiném než předepsaném formátu, 
soutěžní registrace doručené Pořadateli mimo dobu trvání soutěže či soutěžní zprávy jinak nesplňující 
podmínky soutěže.  
Technický správce, Organizátor ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů 
či internetových sítí. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, 
přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Dále si Pořadatel vymezuje právo kdykoli 
soutěž ukončit z důvodu vyšší moci.  
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny 
jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele a Organizátora.  
 
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 kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník 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 účastníkovi vzniknout. 
Případné námitky s průběhem 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. 
 
IX. KONTAKTY  
Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové infolince bohemiasoutezmusic@airbuzz.cz 
Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy max. do 2. pracovního dne od jejich 
doručení.      
  
Technický správce: Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 
07036302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
293093, infolinka +420 731 929 780 v pracovní dny 9-17:00, e-mail: info@nilia.cz.  
  
O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky a FB Bohemia chips.      
 
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna 
v elektronické podobě na webové stráncewww.soutez.bohemiachips.cz 
 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2021. 

 
 
  

mailto:info@nilia.cz
http://soutez.bohemiachips.cz/
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Seznam soutěžních produktů 
 
 
 
Bohemia Vruby mořská sůl 65g, 130g 
Bohemia Vroubky mořská sůl 65g, 130g 
Bohemia Vroubky  s příchutí pizza 65g, 130g, 210g 
Bohemia Vroubky  s příchutí hořčice 65g, 130g 
Bohemia Vroubky  s příchutí rajče a chilli 65g, 130g 
Bohemia STICKS  s příchutí jemný kečup  70g 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


