
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„MAŤKO OMALOVÁNKY“ 

 
1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE 
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Maťko 
omalovánky“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 
Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu 
uveřejněných stejně jako tento dokument. 
 
1.2 Pořadatelem i organizátorem Soutěže je společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem  
Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Česká republika, IČO:  
451 48 678, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka B 1601 („Pořadatel“). 
 
 
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
2.1 Soutěž bude probíhat v době od 1. září 2022 00:00:00 hod. do 31. prosince 2022 23:59:59 hod. 
(„Doba konání Soutěže“). 
 
2.2 Soutěž je pořádána na území Slovenské republiky v rámci časopisů, sociálních sítích a webu:  
Macko Pusík č. 09/2022 
Macko Pusík č. 10/2022 
Macko Pusík č. 11/2022 
Šikovníček č. 09/2022 
Šikovníček č. 10/2022 
Šikovníček č. 11/2022 
Adamko č. 09/2022 
Adamko č. 10/2022 
Adamko č. 11/2022 
Včielka č. 09/2022 
Včielka č. 10/2022 
Včielka č. 11/2022 
Sociální síť Facebook 
Sociální síť Instagram 
Webová stránka polabské.cz 
 
 
(„časopisy“), ve kterých jsou umístěné inzerce produktu MILKO Maťko formou omalovánek. 
Přihlašování do Soutěže je realizováno skrze zaslání vybarvené inzerce – omalovánky s náležitými 
informacemi, které jsou v rámci omalovánky vyžadovány. Pravidla soutěže jsou umístěné na webové 
stránce milko.cz/pravidla_matko_sk.pdf. 
 
3. ÚČAST V SOUTĚŽI 
3.1 Soutěže dle těchto Pravidel se může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba - spotřebitel, která 
v Době konání Soutěže a zakoupí v jakékoliv prodejně deset (10) výrobků Maťko (jakákoliv příchuť a 
gramáž) Pořadatele značky MILKO („Soutěžící“). V případě Soutěžícího mladšího 15 let je Pořadatel 
oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový Soutěžící disponuje souhlasem svého 
zákonného zástupce pro účast v Soutěži, a to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“); v případě, že takové potvrzení nebude 
Pořadatelovi předloženo do pěti (5) dnů od obdržení výzvy, je Pořadatel oprávněn daného Soutěžícího 
ze Soutěže vyloučit; případný nárok takového Soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady 
zaniká. 



 
3.2 Soutěžním výrobkem dle článku 3.1 Pravidel, se kterým je možné se zúčastnit Soutěže, je produkt 
Maťko značky MILKO, a to ve všech formách balení a ve všech dostupných příchutích („Výrobek“). 
 
3.3 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 
občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude 
předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4.24 Pravidel poskytnout 
dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. 
k marketingovým či dobročinným účelům. 
 
3.4 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny 
stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění 
stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v 
těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit. 
 
 
 
4. MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI 
4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže zakoupí alespoň deset (10) ks 
jakéhokoliv Výrobku („Soutěžní nákup“) a úplně a pravdivě vyplní registrační formulář v inzerci, kde 
uvede své jméno, věk, svou e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu a spolu s vybarvenou 
inzercí zašle 10 víček z produktu Maťko na adresu POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.,  
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava s označením obálky „Súťaž Maťko“.  
 
4.2 Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti 
dle článku 4.1 Pravidel 
 
4.3 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými 
Soutěžícími (viz článek 3.4 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího 
v případě, že bude mít důvodné podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným 
jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky 
Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 
 
4.4 Výhrou v Soutěži je taška produktů MILKO Maťko. („Výhra“). 
 
4.5 Pro účely určení výherců Výhry je Soutěž rozdělena do těchto tří (3) soutěžních kol („Soutěžní 
kola“). Výtvarná porota sestavená ze zástupců Pořadatele vybere po ukončení příslušného Soutěžního 
kola, konkrétně do 20. dne následujícího měsíce, ze všech Soutěžících, kteří splní podmínky uvedené v 
těchto Pravidlech a zaslali Soutěžního kola celkem deset (10) víček z Maťka vybarvenou omalovánku, 
deset Výherců (10), kteří získají Výhru.  
 
Soutěžní kola, Období trvání, Soutěžící, Výhry 
1. Soutěžní kolo – od 1. září 2022 do 30. září 2022 
2. Soutěžní kolo – od 1. října 2022 do 31. října 2022 
3. Soutěžní kolo – od 1. listopadu 2022 do 31. prosince 2022 
 
4.6 Do výběru o Výhry v každém jednotlivém Soutěžním kole budou zařazeni jen ti Soutěžící, kteří zaslali 
vybarvenou inzerci, vyplněný formulář na inzerci a 10 víček z produktu Maťko v době konání daného 
aktuálního Soutěžního kola, za nějž je vybíráno (tedy v období trvání 1.  Soutěžního kola, nebo v období 
trvání 2. Soutěžního kola nebo v období trvání 3. Soutěžního kola). Soutěžní vybarvené inzerce, které 
nevyhrály v 1. Soutěžním kole, se nepřesouvají k účasti ve 2., 3. Soutěžním kole.  
 



4.7 Soutěžící může v Soutěži vyhrát pouze jednou v rámci jednoho Soutěžního kola.  
 
4.8 Oznámení o Výhercích Výhry bude probíhat vždy po ukončení každého Soutěžního kola. 
Pořadatel bude kontaktovat výherce na e-mailovou adresu nebo telefonicky na kontakt, který uvedli 
ve formuláři ve vybarvené inzerci. 
 
4.9 Výhra bude předána Výherci způsobem dohodnutým mezi Výhercem a Pořadatelem. 
 
4.10 Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru jinou obdobnou výhrou.  
 
4.11 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto 
Pravidel, nebo pokud Výhru odmítne, případně z jiného důvodu nebude možné Výhru předat, 
Pořadatel vybere jako výherce předmětné výhry jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky 
účasti v Soutěži. 
 
5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
5.1 Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., 
se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Česká republika, IČO:  
451 48 678, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka B 1601, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové 
adresy, a v případě získání výhry v Soutěži dále v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy a 
telefonního čísla, a případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, 
a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních 
orgánů, tedy Dobu konání Soutěže a sto dvaceti (120) dnů od konce Doby konání Soutěže. Dále je 
Pořadatel oprávněn osobní údaje (s výjimkou údajů dle bodu 5.7 Pravidel) zpracovat pro případ 
uplatněných nároků a případnou kontrolu ze strany orgánů veřejné moci, a to nejdéle po dobu tří (3) 
let od konce Doby konání Soutěže. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě 
dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v Soutěži, předání výher a pro plnění vzájemných práv a 
povinností mezi Pořadatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. 
 
5.2 Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Pořadatele zpracovávat jakožto další příjemci 
marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, 
doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracování 
osobních údajů pro účely realizace Soutěže je podmínkou účasti v Soutěži. Osobní údaje nebudou 
předávány mimo Evropskou unii. 
 
5.3 Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. 
 
5.4 V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Soutěžící právo (i) na přístup k osobním údajům, 
(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých 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 ve zvláštních 
případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku proti zpracování osobních údajů Soutěžícího 
na základě oprávněného zájmu, 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). 
 
5.5 Při realizaci svých práv či v jiných záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se mohou 
Soutěžící obracet na Pořadatele písemně dopisem na adresu Pořadatele, e-mailem na e-mailovou 
adresu info@polabske.cz.  



 
 
 
6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
6.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na milko.cz/pravidla_matko_sk.pdf. 
 
6.2 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly 
a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou 
upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. 
 
6.3 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži. 
 
6.4 Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození Výhry. Pořadatel neodpovídá za plnění 
dodání třetími stranami.  
 
6.5 Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v 
souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry. 
 
6.6 Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí 
osobu. Výherce není oprávněn požadovat jinou Výhru, než mu bude poskytnuta, či její vyplacení v 
penězích. 
 
6.7 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže, 
nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat 
přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel. 
 
6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, 
prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků 
Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou 
písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem uveřejnění na milko.cz/pravidla_matko_sk.pdf. 
Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo 
přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel 
bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící. 
 
 
V Poděbradech dne 31.8.2022 


