
 

 

 
Úplná pravidla soutěže 

„Zažij pravou virtuální realitu s Mentos!“ 
Česká republika 
(dále jen „soutěž“) 

 
 
Pořadatel soutěže  
Pořadatelem soutěže je společnost Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o., se sídlem Tomíčkova 
č.p. 2287/9, 148 00 Chodov, Česká republika, IČ: 636 665 70, DIČ: CZ63666570 (dále jen 
„Pořadatel“). 
 
Organizátor soutěže  
Organizátorem soutěže v České republice 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 23. května 2022 00:00:01 do 5. července 2022 23:59:59 včetně, (dále jen „doba 
konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání 
soutěže“). 
 
II. Soutěžní výrobky 
Soutěž se vztahuje na všechny produkty Pořadatele značky Mentos (dále jen „soutěžní výrobky“)  
 
III. Účastníci soutěže  
Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České 
republiky nebo Slovenské 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.  
 
V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni předložit souhlas zákonného 
zástupce ve smyslu ust. §32 českého občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění), 
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 nakoupí min. za 49 Kč produkty Mentos (na jednu soutěžní 
účtenku) v době konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“), uschová si účtenku – daňový doklad 
prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“) a v době konání 
soutěže se zaregistruje prostřednictvím webové stránky www.mentos-soutez.cz, (dále jen „webová 
registrace”). Za soutěžícího se považuje osoba splňující podmínky dle těchto pravidel, jejíž 
jméno a příjmení je uvedené v řádně vyplněném registračním formuláři. 
 
Webová registrace je platná pouze po vyplnění následujících údajů do registračního formuláře:    
- jméno a příjmení  
- e-mailová adresa soutěžícího 
- mobilní telefonní číslo soutěžícího 
- číslo nákupní účtenky  
- čitelný scan/fotografie soutěžní účtenky prokazující soutěžní nákup splňující podmínky této 
soutěže v Době trvání soutěže, a to ve formátu JPG nebo PNG s velikostí souboru do 5 MB, 
 
Po odeslání webové registrace systém okamžitě zobrazí soutěžícímu informaci o stavu jeho účasti 
v soutěži.  
 
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.  
 
Odesláním webové registrace soutěžící prohlašuje, že: 

- se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí; 
- bere na vědomí a uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s 

využitím projevů osobní povahy podle čl. VII. těchto pravidel  
 

Každá platná webová registrace je automaticky zařazena do slosování o hlavní výhru. 
 
Soutěžící se může registrovat i opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou, která bude 
obsahovat nákup produktů Mentos min. za 49 Kč. Soutěžící je pak povinen uschovat si všechny 
originální soutěžní účtenky, se kterými se zaregistroval do soutěže.  
 
V případě pochybností má Organizátor právo požadovat předložení originálů všech soutěžních 
účtenek, které soutěžící zařadil do soutěže. Pokud účastník nedoloží do 14 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. 
 

http://www.mentos-soutez.cz/


 

 

 
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 doporučeně originály účtenky a ponechat si 
kopie. Účtenky budou výhercům zaslány zpět po ověření platnosti registrace do 14 dnů od doručení.  
 
V případě zakoupení více soutěžních výrobků v jednom soutěžním nákupu není možné zaslat 
soutěžní registraci opakovaně. Počet zaslaných soutěžních registrací musí odpovídat počtu 
soutěžních účtenek. Jeden soutěžní nákup = jedna webová registrace. 
 
V. VÝHRY - PlayStation 5 Console B Chassis/EAS + VR Mega 3 VCH/VR World VCH/PS VR 
MK5/EAS 

PS5 
⁃ SSD disk 
⁃ ray tracing 
⁃ technologie HDR 
⁃ 8K výstup 
⁃ technologie Tempest 3D AudioTech 
⁃ haptická odezva  
 
VR Mega 3 VCH/VR World VCH/PS VR MK5/EAS 
⁃ brýle PS VR s 360stupňovým viděním 
⁃ integrovaný mikrofon 
⁃ 120 Hz, připojení přes USB-A a HDMI 
 
Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než získal v soutěži, či na jiné protiplnění, a to ani 
finanční, odpovídající hodnotě výhry. Výhra je nepřenosná a nelze ji postoupit jiné osobě.  
 
 
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 získává 6 soutěžících z České republiky a Slovenské republiky. Výherci jsou stanoveni na 
základě náhodného losování, tedy automatizovaného náhodného výběru, kdy ze všech platných 
registrací systém náhodně vybere jednoho výherce. Losování proběhne za dobu soutěže 6x, losovat 
se bude každé úterý ze všech platných registrací za uplynulý týden. Výherce bude nejpozději 
následující den po losování telefonicky informován o výhře, dále mu bude zaslán e-mail s podrobnými 
instrukcemi na adresu, kterou uvedl v registračním webovém formuláři. Pokud nebude k zastižení a 
nebude reagovat do 3 dnů od zaslání informačního e-mailu, bude vylosován nový výherce.  
 
Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné originální 
soutěžní účtenky/účtenek. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně. 
 
Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v 
případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí, případně bude vylosován náhradní 
výherce a to dle uvážení Pořadatele. 
 
VII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Soutěžící bere na vědomí, že účast v soutěži je zcela dobrovolná. S ohledem na mechanismus 
soutěže není možná účast soutěžícího v soutěži, resp. zaslání výhry bez současného zpracování 
osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech. Účastí v soutěži tak soutěžící uděluje svůj 
souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. pravidel. 

Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený při vstupu do 
soutěže prostřednictvím registračního formuláře. 

Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu však není další účast 
účastníka jako soutěžícího v soutěži, včetně nároku na výhru v této soutěži, možná. 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. 

 

 

 

 



 

 

 

Správce 

Správcem osobních údajů je společnost Perfetti Van Melle Czech Republic, s r. o., se sídlem 
Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 636 66 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37371, jakožto Pořadatel. Pořadatel bude, jako správce 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů („GDPR“) a přísl. vnitrostátních předpisů, v souvislosti s účastí soutěžících v soutěži 
zpracovávat níže v těchto pravidlech. Pravidel uvedené osobní údaje každého soutěžícího, který 
učinil registraci dle těchto Pravidel, a to za účelem realizace a propagace soutěže, zajištění jejího 
průběhu, kontroly plnění podmínek soutěže, vyhodnocení, navázání kontaktu se soutěžícím, k 
předání výher. Účastí v soutěži bere soutěžící toto na vědomí. 

Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžícího v násl. rozsahu: 

                a) jméno a příjmení 

                b) e-mailová adresa soutěžícího 

                c) doručovací adresa u výherců  

                d) telefonní číslo soutěžícího. 

Účel 

Účel zpracování osobních údajů zahrnuje zejména následující operace zpracování: 

●   uložení osobních údajů při registraci do soutěže; 
●   zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení soutěže; 
●   zpracování osobních údajů pro účely jejich zveřejnění dle Pravidel; 
●   zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle 

pravidel; 
●   osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění 

podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře, jejím předání a další 
související komunikace; 

●   doručení výhry. 



 

 

 

Doba 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 90 dní po jejím skončení za účelem 
kontroly splnění podmínek soutěže a doručení výher. 

Po uplynutí této doby, budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z 
důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že správce či 
zpracovatel postupoval v souladu s právními předpisy a Pravidly nejdéle po dobu 3 let od skončení 
soutěže, neukládá-li zákon delší dobu. 

Příjemci 

Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného zpracovatele, a to 
způsobem obvyklým pro zajišťování organizace soutěží, a dále Doručovatelem za účelem doručení 
výher. 

Zpracovatelem osobních údajů 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, jakožto Organizátor.      

Technický správce je Nilia Production, s r.o. +420 607 554 451 v pracovní dny 9-16:00, e-mail: 
info@nilia.cz 
   
VIII. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ (ÚČASTNÍK) 
 

Soutěžící má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost zpracování, právo na 
informace a přístup k údajům (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 a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, 
dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého 
marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na 
automatizovaném zpracování včetně profilování. 

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i 
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Soutěžící má právo za bezplatné  
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poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby 
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na 
správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních 
údajů, na který se však může Soutěžící obrátit i přímo. 

IX. Kontaktní údaje 

Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu 
se může soutěžící obrátit na správce emailem zaslaným na adresu: info@cz.pvmgrp.com nebo 
doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude 
soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

Soutěžící může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních 
údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
www.uoou.cz. 

  
X. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Soutěžící svojí účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel je oprávněn užít 
a šířit v souladu s ust. § 77 a násl. , § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění, bezplatně jméno, příjmení a bydliště účastníka (pouze obec) v médiích (včetně 
internetu), resp. bezplatně užít a šířit podobizny, resp. obrazový záznam soutěžícího na . 
propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží a jeho výrobky a službami, 
a s pořízením a užitím obrazových snímků a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy), 
tj. fotografií a videozáznamů zachycujícího osobu výherce včetně všech dalších projevů osobní 
povahy v rámci oficiálního předávání výhry, pro marketingové účely Pořadatele. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o., 
Organizátora, ostatních spolupracujících společností, podílejících se na správě soutěže a osoby jim 
blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo 
osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak výhra nebude 
předána v případě, že bude mít Organizátor či Pořadatel oprávněné podezření na spáchání 
podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry. 

http://www.uoou.cz/
http://www.uoou.cz/
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Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se tato Pravidla 
bezvýhradně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou. 

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění. Organizátor ani Pořadatel ani nebude 
doručovat výhry na adresu mimo území České republiky a Slovenské republiky, nedohodnou-li se 
výherce a Organizátor či Pořadatel v konkrétním případě jinak. Pořadatel neodpovídá za zásilky 
Doručovatelem nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné 
výhercům přidělit (např. nezapojilo se v příslušný soutěžní den, soutěžní týden dostatek soutěžících), 
nebo doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení 
spojeno s nečekanými obtížemi, má Pořadatel právo použít tyto výhry na jiné účely dle vlastního 
uvážení. 

Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Organizátor ani Pořadatel nenesou žádnou 
odpovědnost za škodu, či za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či s využitím výher. 

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá. Pokud 
výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od 
potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, 
že není od daně osvobozena) v České republice. 

Nebezpečí škody na výhře, resp. příp. uplatnění nároku z vad věci (výhry) přechází na výherce 
okamžikem předání výhry výherci. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel 
soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v soutěži není možné reklamovat, veškeré 
případné námitky, resp. veškeré nároky mající původ ve faktickém stavu výhry (jejich vlastnostech) 
je nutné uplatnit přímo u dodavatele výher. 

Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za nedoručení registrací, Oznámení o výhře, výherních zpráv, 
odpovědí na výzvy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat 
elektronickými prostředky, ani za nastavení příjmu zpráv soutěžícího nebo soutěžícím poskytnuté 
nesprávné údaje. 

Použití automatizovaného systému k účasti je zakázáno a bude mít za následek diskvalifikaci 
soutěžícího. Pořadatel má právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat výherce v případě, že jeho 
jednání za účelem účasti nebo poskytnuté informace nejsou v souladu s pravidly a pravidly soutěže.  



 

 

 

 

Organizátor má právo v případě potřeby podniknout veškerá přiměřená opatření, aby se ochránil proti 
podvodným nebo neplatným nárokům a registracím, včetně, bez omezení, požadovat další ověření 
totožnosti, věku a dalších relevantních údajů účastníka. a před přijetím nároku nebo registrace jako 
platné(ho). Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s Pořadatelem s konečnou platností rozhodnout 
o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň po dohodě s Pořadatelem 
oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její Pravidla. Jakákoli změna bude inzerována 
stejným způsobem, jakým byla inzerována tato soutěž. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je 
vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených Pravidly ztrácí soutěžící nárok na 
výhru. 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech 
nebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto 
úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo 
jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže. 

Tato Pravidla v platném znění jsou k dispozici na www.mentos-soutez. cz. 

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 23. 5. 2022 

 

V Praze dne 13. 5. 2022 

http://www.mentos-soutez/

