
 

 

Pravidla akce “Veganuary” 
 
 

I. NÁZEV AKCE, POŘADATEL A ORGANIZÁTOR 
 

1. Akce s názvem „Veganuary“ (dále jen „Akce“) bude probíhat prostřednictvím we-

bové stránky Nestlé akce http://www.nestle-akce.cz/veganuary vlastněných Pořada-

telem Akce. 

2. Pořadatelem Akce je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, 

Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku ve-

deném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jako „Pořadatel“).  

II.  TERMÍN A LOKALIZACE AKCE 

 

1. Akce probíhá od 20. 11. 2020 do 31. 1. 2021 do 23:59 (dále jen „Doba trvání Akce“).  
2. Přihlášení do Akce je možné nejpozději do 18. 12. 2020, a to vyplněním Registračního for-

muláře na webu  http://www.nestle-akce.cz/veganuary  (dále jen “ Registrační formulář”). 
3. Přihlášení účastníka po tomto datu již není možné.  
4. Čerpání podpory dle článku V. Podpora bude probíhat v termínu od 4. 1. 2021 do 31. 1. 

2021. Pozdější čerpání nebude možné.  
5. Akce probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.  

 
 

III. PODMÍNKY AKCE 
 

1. Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18ti let z řad odborné veřejnosti s doručovací 

adresou v České republice a Slovenské republice, která je po dobu trvání Akce zaměst-

nána v restauraci, hotelu s restaurací nebo jiném gastro zařízení ve veřejném a 

neveřejném sektoru (dále jen „Provozovna“), a to na jedné z pracovních pozic: 

Kuchař/ka, majitel/ka provozní, šéfkuchař/ka, nákupčí F&B manager (dále jen „Účast-

ník“). 

2. Akce se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, včetně osob 

blízkých těmto zaměstnancům ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3.  Hlavními podmínkami pro zapojení do Akce je vyplnění a včasné odeslání Registračního  
       formuláře na webových stránkách http://www.nestle-akce.cz/veganuary  (dále jen jako  
       „Registrace”), souhlas s pravidly Akce a souhlas s uchováváním osobních údajů pro               
       potřeby Akce.  

 

4.     Podmínkou získání podpory dle článku IV.  je dodržení těchto pravidel: 
a. Zařazení alespoň jednoho pokrmu připraveného s GARDEN GOURMET®.na menu 

Provozovny (denní nabídka/speciální sezónní nabídka/ stálé menu). 
b. Mít tento pokrm k dispozici pro zákazníky od 4.1.2021 do 31.1.2021. 
c. Tento pokrm/y musí být připravený s produkty GARDEN GOURMET®. 
d. Tento pokrm/y musí být označený jako „připravený s GARDEN GOURMET®”. 
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e. Označení pokrmu a použití grafických prvků musí být v souladu s grafickým manu-
álem Nestlé, který Účastník obdrží spolu s podporou. 

f. Receptura pokrmu/ů musí být předem konzultována a písemně odsouhlasena Po-
řadatelem. 

5.   Akce se týká pouze těchto uvedených produktů: 
g. GARDEN GOURMET® Sensational Burger 3 x 2 kg  12447211 
h. GARDEN GOURMET® Veggie Mleté 2 x 2 kg   12424115 
i. GARDEN GOURMET® Veganské Kuličky 2 x 2 kg   12449565 
j. GARDEN GOURMET® Veganské Nudličky 2 x 2 kg  12449584 
k. GARDEN GOURMET® Sensational Sausage 3 x 2 kg  12447201 
(dále jen “Produkty”) 

6.    V rámci Registrace Účastník vyplňuje jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, svou pra-
covní pozici a Provozovnu a její IČO.  

7.    Pro úspěšné dokončení Registrace Účastník Akce potvrdí, že se seznámil s pravidly této 

Akce a zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let a že vyjadřuje dobrovolně svůj vý-

slovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. 

8.    Přihlášení do Akce a souhlas s pravidly dané akce je dokončeno přes tlačítko „ODESLAT“.   
 
 
IV. PODPORA  

1. Principem Akce je poskytnutí podpory uvedené níže v čl. V. těchto pravidel řádně regis-

trovanému Účastníkovi, který dodrží výše stanovené podmínky.   

2. Řádně zaregistrovaný Účastník, který dodrží výše uvedené podmínky získá:  

i.Grafické materiály pro použití pro online komunikaci.  

ii.2 ks Woblleru na jednu Provozovnu 

iii.5 ks roušky na jednu Provozovnu 

iv. 70 ks papírové tašky ke každému objednanému kartonu Produktů (platí na 

kartony, které Účastník zakoupí ne na ty, které dostane zdarma v rámci pod-

pory) 

v.Elektronický soubor s recepty (inspirativní recepty) 

vi.Ke dvěma zakoupeným kartonům vybraných Produktů jeden karton Produktů 

zdarma (karton zdarma musí být stejný výrobek jako alespoň jeden ze zakou-

pených)  

(Dále jen „Podpora“). 

 

3. Veškerá komunikace, konzultace receptur, předání podpory a kontroly plnění podmínek 
proběhne prostřednictvím obchodních zástupců Pořadatele osobně na Provozovně. Na 
základě individuální dohody.  

4. Počet přidělených Podpor je omezený, a to maximálně na 30 Podpor této Akce. Podporu 
získá 30 prvních řádně vyplněných Registrací prostřednictvím webových stránek 
http://www.nestle-akce.cz/veganuary, která splní veškerá pravidla této Akce. 
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5. O finálním seznamu Účastníků, kteří obdrží Podporu, rozhoduje s konečnou platností Po-
řadatel. 

VI. ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PRŮBĚH AKCE  

1. Pořadatel Akce si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvise-
jících s pořádáním a průběhem Akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či 
úprav jejích Pravidel. Pořadatel Akce je oprávněn kdykoli v průběhu Akce měnit její Pra-
vidla, tj. i způsoby určení řádně registrovaných Účastníků, druhy podpory, a ve výjimeč-
ných případech akci i zrušit. Pořadatel si vyhrazuje i právo nepřiznat Účastníkovi Pod-
poru, bude-li mít podezření, že Účastník porušil, či se pokusil obejít Pravidla Akce. V ta-
kových případech je Pořadatel oprávněn Účastníka vyloučit z Akce, a požadovat navrá-
cení případně vydané podpory.  

2. Podporu z této Akce nelze převést na jiného Účastníka nebo třetí osobu. Podporu nelze 
vymáhat soudní cestou. Podporu nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou 
nepeněžitou náhradu. Pořadatelem Akce je současně oprávněn kdykoli v průběhu Akce 
měnit druhy Podpory. 
 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI 

1. Odesláním Registračního formuláře Účastník vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vy-
jadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly Akce a se zpracováním svých osob-
ních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní 
číslo, pracovní pozice a Provozovna). Zpracovávané osobní údaje Účastníků: jméno, pří-
jmení, emailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice a Provozovna) pro potřeby vy-
hodnocení Akce a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných práv-
ních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Akce, nebude-li tento souhlas 
dříve písemně odvolán.  

2. Pokud Účastník již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení 
Akce, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání 
učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: 
info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu, avšak Účastník ztrácí nárok na Podporu.  

3. Účastník uděluje souhlas s uveřejněním jména své Provozovny na stránkách Pořadatele 

https://www.facebook.com/NestleProfessionalCZSK . Poskytnutí údajů je dobrovolné, 

ale je nezbytnou podmínkou účasti v Akci. Účastník, který takto poskytl Pořadateli 

osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fy-

zických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „naří-

zení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů: 

• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou 

zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných 

osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné, 

• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných 

údajů 
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• právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se 

osobní údaje zpracovávají nezákonně, 

• právo na omezení zpracování osobních údajů, 

• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní 

údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď 

pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů, 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních 

údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, v případě, že by zjistil, že 

správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného 

nařízení. 

4.  Účastník souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanove-
ním § 84 a násl. občanského zákoníku, jeho jméno, příjmení a podobiznu v médiích 
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s pre-
zentací této Akce a prezentace Pořadatele. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel neodpovídají za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrá-
cené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Tato 
pravidla jsou považována v rámci Akce za jediná úplná. 

2. Účast v Akci je dobrovolná a Účastníci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli 
porušení nebo obcházení těchto pravidel Akce či pokus o jejich zneužití je důvodem pro 
okamžité vyloučení takového Účastníka z Akce. 

3. Tato úplná pravidla jsou po celou Dobu trvání Akce zveřejněna v elektronické podobě 
na webových  stránkách http://www.nestle-akce.cz/veganuary  . V případě rozporu 
mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu pre-
zentujícím tuto Akci a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na stránkách Akce, mají 
přednost tato úplná pravidla. 

Úplné znění pravidel je k dispozici na http://www.nestle-akce.cz/veganuary. Dotazy k Akci je 
možné směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, 
na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé Professional https://www.face-
book.com/Nestlé-Professional-CZ-SK-2062641890663933/.   

V Praze dne 20. 11. 2020 
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