
1. Obecná ustanovení 

Toto jsou Všeobecná pravidla spotřebitelské soutěže (dále jen „Všeobecná pravidla“) pořádané 

společností MASO UZENINY PÍSEK, a.s., se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 

Praha 4, IČO: 26419793, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6930 vedená u 

Městského soudu v Praze (dále jen „společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s.“) jakožto 

organizátorem. Účastí ve spotřebitelské soutěži společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a. s. 

přijímá účastník tato Všeobecná pravidla včetně níže uvedených podmínek a lhůt. Informace 

k soutěži jsou uvedeny na www.muuupisek.cz. 

2. Podmínky účasti ve spotřebitelské soutěži 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, může se soutěže zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 

let s bydlištěm na území České republiky. Z účasti jsou vyloučeny tyto osoby: 

i. zaměstnanci společností MASO UZENINY PÍSEK, a. s., zaměstnanci zúčastněných 

společností a jejich osoby blízké, 

ii. osoby, které používají nepovolené pomůcky nebo jinak podvodně či v rozporu 

s dobrými mravy získávají výhody, 

iii. účastníci, kteří o sobě uvedou nepravdivé údaje, 

iv. osoby, které společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. vyloučila ze soutěže z důvodu 

rovného přístupu k šanci na výhru vůči ostatním účastníkům nebo které porušily tyto 

Všeobecné podmínky. 

3. Způsob účasti, termín, místo a pravidla spotřebitelské soutěže 

Zákazník se může účastnit soutěže tak, že v době konání soutěže (od 28.11.2022 do 23.12.2022) 

a v místě konání soutěže (prodejny ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ) bude sbírat otisky soutěžního razítka 

na hrací kartu, přičemž postup sbírání otisků razítek je následující: 

i. Při prvním soutěžním nákupu, jehož hodnota přesáhne 120 Kč obdrží na prodejně 

ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ hrací kartu s prvním otiskem razítka. 

ii. Za každý další nákup, jehož hodnota přesáhne 120 Kč obdrží další otisk razítka na hrací 

kartu. 

iii. Za nákup speciálních soutěžních produktů MÚÚÚ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI či 

PÍSECKÝ PRŠUT v rámci soutěžního nákupu o hodnotě minimálně 120 Kč obdrží 

otisk razítka do zvláštního pole hrací karty. 

iv. Po sesbírání všech pěti otisků razítka a předložení (uplatnění) hrací karty na prodejně 

ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ obdrží zákazník výhru – dračí klobásu. 

v. Vyplněním a/nebo uplatněním hrací karty projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly 

spotřebitelské soutěže. 

vi. Vyplní-li zákazník kompletně zadní stranu hrací karty (jméno, příjmení, adresa bydliště, 

kontaktní e-mailová adresa a telefon) a tu předá personálu prodejny ŘEZNICTVÍ 

MÚÚÚ, která vhodí do slosovacího boxu, bude zařazen do slosování o jeden ze tří 

nákupů podle vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč. 

vii. Slosování o výhru proběhne do deseti dnů od konce soutěže. Výherce bude kontaktován 

telefonicky a e-mailem a jeho jméno a příjmení a obec bydliště bude uvedena na 

webových stránkách společnosti (www.muuupisek.cz) případně i na profilu společnosti 

na sociální síti na Facebook @MUUUPisek. Výhru si výherce bude moci převzít po 

domluvě na prodejně ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ. 

viii. Z předání výhry ze slosování může být pořízen obrazový záznam. 

ix. Účast ve slosování je po splnění podmínek (sbírání otisků razítek) bezplatná. 

 

http://www.muuupisek.cz/
http://www.muuupisek.cz/


4. Realizace spotřebitelské soutěže 

Účast v soutěži je podmíněna poskytnutím osobních údajů, jako je příjmení, jméno, adresa, 

datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo. Se všemi těmito osobními údaji bude 

společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. nakládat v souladu s právními předpisy (zejména v 

oblasti ochrany osobních údajů). 

Výherce bude o výhře informován písemně (lze i e-mailem nebo SMS) nebo telefonicky. 

Výherce musí do dvou týdnů společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a. s. oznámit, zda výhru 

přijímá. V případě nedodržení této lhůty je společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. 

oprávněna vylosovat nového výherce a výhru předat jemu. Nároky na vydání výhry ze strany 

původně vylosovaného výherce vůči společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a. s. jsou 

vyloučeny. 

Nárok na výhru vzniká výhradně obdržením oznámení o výhře ze strany společnosti MASO 

UZENINY PÍSEK, a. s. nebo jinými osobami pověřenými společností MASO UZENINY 

PÍSEK, a. s.. Za správnost poskytnutých údajů odpovídá účastník. Osobní údaje musí být 

pravdivé, jinak bude účastník ze soutěže vyloučen. 

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. si vyhrazuje právo ze závažných důvodů zrušit nebo 

ukončit. Tuto možnost společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s.  využije mj. tehdy, pokud z 

technických nebo právních důvodů nebude možné zaručit řádné provedení soutěže. 

5. Výhry 

Vymáhání nároku na výhru soudní cestou je vyloučeno. 

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené 

účastníkovi přijetím nebo použitím předaných výher, ledaže zákon stanoví jinak. Nárok na 

výhru zaniká, pokud ji nelze předat do šesti (6) měsíců od prvního oznámení o výhře z důvodů 

na straně výherce. 

Věcné výhry (odměny) se v žádném případě nevyplácejí v penězích. To platí i v případě, že 

výhra již není k dispozici v prezentovaném provedení. Výherce pak obdrží náhradní výhru ve 

stejné hodnotě nebo poukaz od partnera v hodnotě původní výhry. Poukaz je třeba uplatnit; 

poukazy se rovněž nevyplácejí v penězích. Nárok na výhru nebo její náhradu nelze postoupit. 

6. Ochrana osobních údajů 

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a.s., se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 

Praha 4, IČO: 26419793, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6930 vedená u 

Městského soudu v Praze je správcem osobních údajů účastníků. 

Účelem zpracování osobních údajů je předně provedení soutěže. Zpracování osobních údajů je 

nezbytné ke splnění toho, k čemu společnost MASO UZENINY PÍSEK, a. s. se vyhlášením 

soutěže zavázala. Účast v soutěži je smluvním vztahem svého druhu. Právním základem pro 

zpracování osobních údajů je tak splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle 

článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; 

dále jen „GDPR“). 

Poskytnutí osobních údajů účastníkem je nutnou podmínkou účasti v soutěži. 

Účastí ve spotřebitelské soutěži vyjadřuje účastník souhlas se zařazením osobních údajů do 

databáze společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a. s., jakož i s jejich zpracováním pro její 



marketingové účely (mj. i pro zasílání reklamních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, adresa 

bydliště, datum narození, kontaktní e-mailová adresa a telefon. Dále výherce slosování svou 

účastí na soutěži vyjadřuje souhlas s pořízením obrazových záznamů (fotografií) při udělení 

ceny a jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti (www.muuupisek.cz) případně i na 

profilu společnosti na sociální síti na Facebook @MUUUPisek. 

Společnost MÚÚÚ PÍSEK nepředává osobní údaje účastníků do třetích zemí (do zemí mimo 

Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodním organizacím. 

Osobní údaje účastníků budou uloženy po dobu trvání soutěže a dále pro účely marketingu po 

dobu tří let. 

Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, právo na 

opravu a výmaz podle článků 16 a 17 GDPR, jakož i právo na omezení zpracování podle článku 

18 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a právo na 

přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Společnost MÚÚÚ PÍSEK na požádání poskytne 

informace o uložených osobních údajích. Za tímto účelem se účastník obrátí na adresu MASO 

UZENINY PÍSEK, a.s., se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, nebo na e-

mailovou adresu: muuupisek@muuupisek.cz. 

Účastník má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, 

pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého 

marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého 

marketingu nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Účastník má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v České 

republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-

mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální WWW: 

https://www.uoou.cz. 

7. Různé 

Vymáhání nároku na výhru soudní cestou je vyloučeno. Pokud by některé ustanovení těchto 

Všeobecných podmínek bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních 

ustanovení těchto Všeobecných podmínek. Tyto Všeobecné podmínky může společnost MASO 

UZENINY PÍSEK, a. s. kdykoli změnit bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. 

Dodatky a vedlejší dohody týkající se podmínek realizace výher musí být uzavřeny písemně, 

aby byly účinné. 

 

Svým podpisem prohlašuji, že splňuji podmínky pro účast v soutěži a souhlasím 

s Všeobecnými pravidly soutěže, včetně ustanovení týkajících se zpracování osobních 

údajů k němuž uděluji souhlas, jak jsou zveřejněna na www.muuupisek.cz 

 

http://www.muuupisek.cz/

