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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „HÝBEME SE HEZKY ČESKY S PENNY“ 

(dále též jako „Pravidla“) 

 

vč. přílohy č. 1 – zásady zpracování osobních údajů a vč. přílohy č. 2 – vymezení mikroregionů 

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

 

1. Organizátorem soutěže „Hýbeme se hezky česky s Penny“ (dále též „Soutěž“) a jejím pořadatelem 

je obchodní společnost Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 

64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

42812 (dále jen „Organizátor“ nebo „Penny Market“). Cílem Soutěže je podpora cvičících 

jednotek, týmů a sportovních klubů či týmů dětí a mládeže na lokální úrovni v okolí Penny 

prodejen v rámci celé České republiky. 

 

2. Pro účely účasti v Soutěži Organizátor vymezil 155 mikroregionů v České republice, které jsou 

uvedeny v příloze č. 2 těchto Pravidel (dále jen „Mikroregiony‟ a samostatně také jen 

„Mikroregion‟). 

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

 

1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 22.4.2021 do 13.10.2021. Vyhlášení 

výherců proběhne dne 14.10.2021. Po 14.10.2021 bude probíhat předávání výher postupem dle 

těchto Pravidel. 

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A REGISTRACE 

 

1. Soutěže se mohou účastnit všechny týmy, kluby a jiné cvičící jednotky věnující se sportovní a 

pohybové činnosti (dále jen „tým" či „týmy"), jsou-li jejich členy děti a mládež do 18 let, působí na 

území České republiky a jsou-li členy spolku Česká obec sokolská, IČ: 00409537, se sídlem Újezd 

450/40, Malá Strana, 118 00 Praha (dále jen „ČOS‟) nebo členy Asociace školních sportovních 

klubů České republiky, z.s., IČ: 45773688, se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha 

(dále jen „AŠSK‟). Pro odstranění pochybností Organizátor uvádí, že do soutěže se mohou 

registrovat jednotlivé týmy (sportovní oddíly), které patří do stejné jednoty (v takovém případě 

mohou mít týmy patřící do stejné jednoty shodné IČ a další údaje). 

 

2. Každý tým splňující podmínky stanovené v těchto Pravidlech, zejména v čl. 3 odst. 1 Pravidel, se 

může registrovat do Soutěže v období od 22.4.2021 do 19.5.2021 (dále jen „Období registrace‟), 

a to prostřednictvím k  tomu oprávněné osoby na internetových stránkách 

www.hybemesehezkycesky.cz (dále jen „Internetové stránky‟); touto oprávněnou osobou musí 

být vedoucí daného lokálního týmu nebo osoba v podobném vztahu k týmu (zejména trenér či 

předseda). 

 

3. Registrace na Internetových stránkách v Období registrace bude probíhat tak, že oprávněná osoba 

uvede adresu sídla klubu nebo týmu (město, ulici, PSČ) na základě které bude na Internetových 

stránkách zařazen do příslušného Mikroregionu, do kterého spadá. Osoba provádějící registraci 

http://www.hybemesehezkycesky.cz/
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týmu musí být starší 18 let. Poté bude oprávněná osoba vyzvána k uvedení informací o týmu, a 

dále v tomto rozsahu: 

 jméno a příjmení kontaktní osoby (osobní údaje), 

 telefonní kontakt na kontaktní osobu (osobní údaje), 

 email týmu, 

 webové stránky týmu (tento údaj není povinný);  

 počet členů týmu (tento údaj není povinný);  

 na co konkrétně by byl finanční příspěvek v případě výhry využit (tento údaj není povinný);  

 příběh týmu (tento údaj není povinný), 

 případně logo týmu (tento údaj není povinný). 

 

Následně oprávněná osoba provádějící registraci: 

 uvede, zda je tým, jehož registraci oprávněná osoba provádí, členem ČOS nebo členem AŠSK, 

 souhlasí s předáním zadaných informací o týmu ČOS či AŠSK, 

 potvrdí prohlášení, že registrující oprávněná osoba má oprávnění k registraci týmu do 

Soutěže a souhlasí s těmito Pravidly,  

 potvrdí, že se seznámila se zásadami ochrany osobních údajů dle přílohy č. 1 těchto Pravidel, 

 potvrdí, že tým registrující se do Soutěže uděluje Organizátorovi bezplatnou nevýhradní 

licenci k užívání názvu a loga takového týmu do 31.12.2021 pro případ prezentace vítězných 

týmů; tato licence se uděluje bez množstevního omezení do 31.12.2021 na území celého 

světa. 

Tím je registrace dokončena.  

 

4. Po ukončení registrace (podle čl. 3 odst. 3 Pravidel) Organizátor zkontroluje, zda registrovaný tým 

vyplnil registraci správně. Po ukončení registrace dle čl. 3 odst. 3 Pravidel ověří Organizátor 

existenci registrovaného týmu u ČOS nebo AŠSK a členství u ČOS nebo AŠSK (podle toho, co bylo 

zadáno v registraci). 

 

5. Jestliže Organizátor zjistí v registraci týmu nedostatky (včetně nemožnosti ověřit dle údajů členství 

v ČOS či AŠSK), zašle takovému týmu do 25.5.2021 e-mail na e-mailovou adresu uvedenou 

v registraci s výzvou k opravě či doplnění. Tým, respektive oprávněná osoba týmu, poté musí 

registraci upravit či doplnit nejpozději do 31.5.2021 zasláním e-mailu na info@penny-sport.cz 

nebo prostřednictvím telefonátu na infolinku 800 202 220 (PO - SO: 8:00 - 18:00).  

 

6. Zaregistrované týmy jejichž existenci či členství ČOS či AŠSK nepotvrdí, budou vymazány z 

evidence registrovaných týmů, a nebudou se tedy Soutěže účastnit. Registrované týmy, které ve 

lhůtě do 31.5.2021 neprovedou úpravu či doplnění registrace na výzvu Organizátora dle čl. 3 odst. 

5 Pravidel, budou taktéž vymazány z evidence registrovaných týmů, a proto se nebudou moci 

Soutěže účastnit. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@penny-sport.cz
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4. PRINCIP SOUTĚŽE A VÝHRY 

 

1. Soutěžícím (dále jen „Soutěžící‟) se stává registrovaný tým: 

a) vyplnil registraci správně či který na výzvu Organizátora podle čl. 3 odst. 4 Pravidel 

registraci včas (tedy do 31.5.2021) upravil nebo doplnil, a současně 

b) jehož existenci a členství v ČOS či AŠSK potvrdil ČOS či AŠSK. 

 

2. V období od 3.6.2021 do 30.6.2021 (dále jen „Období online hlasování‟) budou lidé moci 

hlasovat online na Internetových stránkách pro svůj oblíbený tým nebo klub, který se stal 

Soutěžícím. Při hlasování si hlasující přitom vybere Mikroregion, ve kterém si přeje hlasovat. 

Z každé IP adresy lze v jednom dni hlasovat pouze jednou, a to vždy od 0:00 do 23:59:59. 

Podmínkou hlasování není uskutečnění nákupu v prodejně Penny Market. Hlasování je anonymní. 

Hlasující nebude vyplňovat žádné osobní údaje a žádné jeho osobní údaje tedy nebudou 

zpracovávány. Na Internetových stránkách jsou užívány cookies (bližší informace o cookies je 

uvedena v Příloze č. 1 Pravidel – Zásady zpracování osobních údajů). Bude-li mít Organizátor 

podezření, že došlo k podvodnému nebo k jinému nepoctivému jednání v souvislosti s online 

hlasováním na Internetových stránkách (zejména k podvodnému jednání ohledně IP adres), je 

Organizátor oprávněn bez dalšího takový hlas či hlasy zrušit. Zrušené hlasy se nezapočítávají do 

hlasování. 

 

3. Z Období online hlasování do dalšího kola postoupí z každého Mikroregionu 2 Soutěžící 

s nejvyšším počtem hlasů, které obdržely od hlasujících v online hlasování dle čl. 4 odst. 2 

Pravidel. Třetího Soutěžícího postupujícího do dalšího kola v každém Mikroregionu určí odborná 

komise určená Organizátorem, a to podle vyhodnocení následujících kritérií: posouzení 

zajímavého či poutavého příběhu zadaného Soutěžícím při registraci a přidaná hodnota takového 

příběhu, jedinečnost Soutěžícího a posouzení dopadu Soutěžícího na okolí (například budování 

vztahu k danému Mikroregionu, budování lidské vzájemnosti, snaha o udržování komunity 

v daném Mikroregionu, například zapojení rodičů apod.). 

 

4. Soutěžící postupující do dalšího kola postupem dle čl. 4 odst. 3 Pravidel budou uvedeni na 

Internetových stránkách.  

 

5. V období od 2.9.2021 do 29.9.2021 (dále jen „Období hlasování v prodejnách‟) budou zákazníci 

Organizátora moci hlasovat na příslušné prodejně Penny Market pro jednoho ze Soutěžících, který 

dle čl. 4 odst. 3 a odst. 4 Pravidel postoupil do dalšího kola v Mikroregionu. Hlasování bude 

probíhat vždy pomocí útržku účtenky, který zákazník dostane, pokud nakoupí v hodnotě, která 

bude rovna 100 Kč nebo bude převyšovat 100 Kč. Tento útržek účtenky je určen výhradně 

k hlasování v Soutěži, a to tak, že tento ústřižek zákazník vhodí do hlasovacího boxu Soutěžícího, 

pro kterého hlasuje.  

 

6. V období od 30.9.2021 do 13.10.2021 Organizátor finálně sečte hlasy z hlasování v prodejnách pro 

každý Mikroregion. Vítězem, který se v Mikroregionu umístil na prvním místě, se stává Soutěžící, 

který v tomto Mikroregionu obdržel v hlasování v prodejnách nejvyšší počet hlasů. Vítězem, který 

se v Mikroregionu umístil na druhém místě, se stává Soutěžící, který v tomto Mikroregionu 

obdržel v hlasování v prodejnách druhý nejvyšší počet hlasů. Vítězem, který se v Mikroregionu 

umístil na třetím místě, se stává Soutěžící, který v tomto Mikroregionu obdržel v hlasování v 
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prodejnách třetí nejvyšší počet hlasů.  Za každý Mikroregion uvede Organizátor na Internetových 

stránkách Soutěžící, které se umístili na prvním, druhém i třetím místě, spolu s uvedením názvu 

Soutěžícího, obce, kde Soutěžící působí a jejich příběhu zadaného v registraci (byl-li tento příběh 

zadán).  

 

7. Výhrou pro vítěze je: 

 

a) částka ve výši 15.000 Kč pro Soutěžícího, který se v hlasování v Období hlasování na 

prodejnách umístil v daném Mikroregionu na 1. místě, 

b) částka ve výši 5.000 Kč pro Soutěžícího, který se v hlasování v Období hlasování na 

prodejnách umístil v daném Mikroregionu na 2. místě a 3. místě, 

c) balíček produktů určených Organizátorem, zejména proteinových tyčinek, müsli tyčinek, 

oříšky, případně vod, a to vlastních značek PENNY, pro Soutěžící, které se v každém 

Mikroregionu umístili na prvním, druhém či třetím místě. 

 

 

8.  Ohledně darování finanční částky dle čl. 4 odst. 7 písm. a) či b) Pravidel provedeno tak, že 

Organizátor daruje finanční částky pro všechny výherce ČOS či AŠSK (podle členství výherců). ČOS 

či AŠSK budou mít dále povinnost předat (darovat) výhry svým členům, kteří výhry vyhráli. K tomu 

výherci poskytnou ČOS či AŠSK (podle svého členství) potřebnou součinnost. Hmotné dary dle čl. 4 

odst. 7 písm. c) Pravidel si výherce vyzvedne v prodejně Penny Market v Mikroregionu, kam byl 

pro účely Soutěže takový výherce zařazen, a to způsobem a v termínech určených Organizátorem.  

 

5. DALŠÍ USTANOVENÍ 

 

1. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito 

pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že 

Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo 

nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému výherci k získání 

výhry.  

 

2. Hmotné dary dle čl. 4 odst. 7 písm. c) Pravidel není možné vyplatit alternativně v hotovosti ani 

vyměnit za jiné výhry. Výhry nelze vymáhat právní cestou a nejsou nárokové. Každý Soutěžící bere 

na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím výhry mohou být spojeny 

povinnosti dle účinných právních předpisů. 

 

3. Pakliže Soutěžící výše uvedené podmínky, resp. povinnosti (včetně povinnost součinnosti pro 

převzetí výhry), týkající se uplatnění a předání výhry dle Pravidel, nesplní, nebude mu výhra 

předána. Organizátor je oprávněn, avšak nikoliv povinen, vybrat náhradního výherce.  

 

4. Bude-li Organizátorovi řádně poskytnuta fotografie ze strany Soutěžícího se svolením Soutěžícího i 

na ní zobrazených osob či jejich zákonných zástupců ke zveřejnění (včetně bezplatné licence či 

podlicence od oprávněných osob umožňující Organizátorovi zveřejnění takové fotografie v 

souvislosti se Soutěží), může Organizátor použít takovou fotografii na propagačních materiálech 

(plakátech). V opačném případě použije Organizátor na propagačních materiálech (plakátech) 

pouze ilustrační fotografii. 
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6. OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Informace o zpracování osobních údajů je uvedena v Příloze č. 1 těchto Pravidel – ZÁSADY 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ PENNY „Hýbeme se hezky česky". 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 

 

1. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této Soutěže změnit Pravidla Soutěže nebo Soutěž 

omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Organizátor si vyhrazuje právo 

nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit 

podmínky předávání výher. Organizátor si též vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech 

záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení těchto Pravidel. 

Rozhodnutí Organizátora tohoto typu jsou účinná ode dne jejich uveřejnění především na 

internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz. V takovém případě nemá účastník 

soutěže nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. 

 

2. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a 

programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jakož i za jiné 

případy vyšší moci. Organizátor dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných 

nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. 

 

3. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a posouzení 

nároku na výhru. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Doručením či osobním předáním výher výhercům v této soutěži tato soutěž končí. Tím není 

jakkoli dotčeno právo Organizátora na „předčasné“ zrušení soutěže. 

 

2. Organizátor tímto nepřebírá vůči Soutěžících jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná 

plnění. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani 

v případě změny těchto pravidel.  

 

3. Součástí těchto pravidel je příloha č. 1 - Informace o zpracování osobních– ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ PENNY  „Hýbeme se hezky česky" a příloha č. 2 – Mikroregiony. 

 

4. Tato Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže k nahlédnutí na adrese 

www.hybemesehezkycesky.cz. Organizátor je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně 

změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové 

verze pravidel na stránkách uvedených na internetových stránkách 

www.hybemesehezkycesky.cz. 

 

 

V Radonicích dne 22.4. 2021 

http://www.hybemesehezkycesky.cz/
http://www.hybemesehezkycesky.cz/
http://www.hybemesehezkycesky.cz/
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PŘÍLOHA č. 1 

 

K PRAVIDLŮM SOUTĚŽE „HÝBEME SE HEZKY ČESKY“, KTERÁ PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

V TERMÍNU OD 22.4.2021 DO 13.10.2021, A JEJÍMŽ ORGANIZÁTOREM JE SPOLEČNOST PENNY 

MARKET S.R.O., SE SÍDLEM RADONICE, POČERNICKÁ 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, ZAPSANÁ V 

OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 42812. 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Zpracování osobních údajů, totožnost Správce a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je 

Organizátor Soutěže – Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 

64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

42812 (dále též „Správce“). Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: 

info@penny.cz nebo telefonicky na infolince +420 800 202 220 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 

hod. Správcova pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat e-mailem na 

elektronickou adresu: dpo@penny.cz. 

2. Zpracovávané osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je účastník 

soutěže poskytl Správci v souvislosti s účastí v Soutěži pořádané Správcem jako organizátorem 

soutěže a v rozsahu stanoveném Pravidly soutěže vč. jejich příloh.  

Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od soutěžících (dle druhu výhry) 

nebo třetích osob, které kontaktují Organizátora:  

(i) jméno a příjmení kontaktní osoby Soutěžícího;  

(ii) telefonní číslo kontaktní osoby Soutěžícího, 

(iii) kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo) osob, které 

Organizátora kontaktují v souvislosti se Soutěží. 

3. Účel zpracování – Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného 

průběhu Soutěže, oznámení (a předání) výher v Soutěži jednotlivým výhercům  

a kontroly dodržování pravidel Soutěží, komunikace o výhrách v Soutěži, jejich využití a 

komunikace o Soutěži. Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a povinností 

Správce a účastníků soutěže v Soutěži a pro ochranu práv Správce a účastníků Soutěže. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, s ohledem na podobu Soutěží však neuvedení osobních 

údajů má za následek nemožnost předání takové výhry a výhru v takovém případě nelze uplatnit. 

Výše uvedené následky se uplatní i při zablokování či výmazu příslušných osobních údajů na 

žádost účastníka Soutěže jako subjektu osobních údajů před ukončením Soutěže nebo před 

vyzvednutím výhry.  

4. Účel zpracování – Oprávněný zájem. Osobní údaje třetích osob dle čl. 2 písm. (iii) těchto zásad 

jsou zpracovávány za účelem vyřízení dotazu, stížnosti či jiného podnětu třetí osoby a za účelem 

související komunikace Organizátora s takovou osobou. Důvodem poskytnutí osobních údajů třetí 

osobou (tazatelem) správci je možnost zaslat odpověď na dotaz, stížnost či podnět třetí osoby, 

což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů může mít za 

následek neodeslání odpovědi Správcem. 

mailto:info@penny.cz
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5. Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými 

zaměstnanci a dále zpracovateli, kterými jsou KNOWWORKS s.r.o., IČ: 03352595, se sídlem: 

Dienzenhoferovy sady 1102/1, 150 00 Praha 5, Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

v Praze, oddíl C, vložka 230691, a Hullabaloo s.r.o., IČ: 28193148, se sídlem Dělnická 948/67a, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 131895. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě 

neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a 

zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k 

zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré 

osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu 

soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany 

osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje 

nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

6. Doba zpracování. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k 

zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Soutěže a po dobu následného uplatnění a předání 

výher, ledaže delší uchovávání určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv 

Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků. 

7. Cookies. Na Internetových stránkách (tedy www.hybemesehezkycesky.cz) mohou být získávány a 

ukládány informace o internetovém prohlížeči návštěvníků obvykle ve formě cookies. Může se 

jednat o informace o návštěvnících, jejich preferencích nebo o jejich zařízení. Tyto informace vás 

obvykle nebudou identifikovat přímo, ale mohou umožnit takové užívání webových stránek, 

které je přizpůsobené preferencím návštěvníků. Kliknutím na názvy jednotlivých kategorií můžete 

změnit výchozí nastavení cookies. Vezměte prosím na vědomí, že blokování určitých typů cookies 

může mít za následek nefunkčnost webové stránky. 

Druhy cookies 

Základní cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro navigaci návštěvníků na webové stránce a 

užívání jejích funkcí, například k přístupu do částí chráněných heslem. Bez těchto cookies 

návštěvníkům nebudou moci být některé služby poskytnuty. Základní cookies užíváme k 

identifikaci uživatelů za účelem jejich rozpoznání během návštěvy webové stránky a při jejich 

návratu. 

Statistické cookies: Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci užívají webovou 

stránku, avšak neshromažďují data, ze kterých by návštěvníci mohli být identifikováni. Veškeré 

informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou anonymní a užívají se pouze ke zlepšení 

funkčnosti samotné webové stránky. Tyto cookies proto užíváme k sestavování statistik o 

používání naší webové stránky. 

Marketingové cookies: Tyto cookies jsou užívány k bližšímu cílení reklamy dle vašich zájmů. 

Používají se také k omezení četnosti zobrazení reklamy, aby bylo možné měřit efektivitu reklamní 

kampaně. Jedná se zvláště o cookies, které jsou propojeny s funkčností webové stránky 

poskytovanou naší společností. Marketingové cookies jsou rovněž používány k propojení se 

sociálními sítěmi, které mohou následně využít informace o vaší návštěvě k cílení reklamy na 

http://www.hybemesehezkycesky.cz/
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jiných webových stránkách, aby vám mohly být na základě vašeho chování při prohlížení 

webových stránek zobrazovány reklamy, které návštěvníky potenciálně zajímají. 

8. Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje účastníky soutěže jako subjekty 

údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v 

souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

v platném znění („Zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 („Nařízení GDPR“): 

a) Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 Zákona o 

zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 Nařízení GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení 

o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně 

případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím: 

 

i) účely zpracování; 

ii) kategorie dotčených osobních údajů; 

iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto 

případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání); 

iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, 

kritéria použitá ke stanovení této doby; 

v) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se 

subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování; 

vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

vii) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 

údajů; 

viii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace 

týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového 

zpracování pro subjekt údajů. 

 

b) Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce (nebo 

zpracovatel, pokud takový je) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s 

ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o 

ochraně osobních údajů či Nařízení GDPR, může požádat Správce (nebo zpracovatele) o 

vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 

 

c) Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu 

opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné 

osobní údaje, které se ho týkají. 

 

d) Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu 

vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z 

důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 Nařízení GDPR, zejména pokud: 
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i) osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány; 

ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt 

údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; 

iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

 

Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je 

zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, zejména 

pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

e) Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil 

zpracování v kterémkoliv z těchto případů: 

 

i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 

toho o omezení jejich použití; 

iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní 

situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad 

oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 

Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány 

pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních 

nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 Nařízení GDPR. O zrušení 

omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn.  

 

f) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 

údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly 

předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem 

práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 

g) Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany 

osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který 

se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně 

osobních údajů, Nařízení GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u 

dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

h) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli 

vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho 

důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (pozn.: 

Správce nezpracovává žádné osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

http://www.uoou.cz/
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nebo při výkonu veřejné moci). Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného 

subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, 

které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků.  

****
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PŘÍLOHA č. 2 

VYMEZENÍ MIKROREGIONŮ 

 

 

Číslo mikroregionu PENNY prodejny v mikroregionu 

1 Ostrov – Družební, Krušnohorská 

2 Borovany; České Budějovice – Novohradská, Rudolfovská 

3 Broumov, Police nad Metují 

4 Dačice, Jindřichův Hradec 

5 Horažďovice, Strakonice, Vodňany 

6 Litvínov – Jiráskova, U Bílého sloupu 

7 Lanškroun, Ústí nad Orlicí 

8 Karviná, Orlová, Petřvald 

9 Kostelec nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí  

10 Písek – Obchodní, Pražská; Týn nad Vltavou 

11 Jablonec nad Nisou – Ivana Olbrachta, Palackého; Tanvald 

12 Bílovec, Studénka 

13 Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chrastava 

14 Karlovy Vary – Frimlova, Stará Kysibelská, Západní 

15 Ostrava – Hladnovská, Těšínská 

16 Bzenec, Kyjov 

17 Pelhřimov, Židlochovice 

18 Jihlava, Třešť 

19 Česká Kamenice, Děčín 

20 Sedlčany, Votice 

21 Trutnov – Horská 92, Horská 571; Úpice 

22 Mukařov, Říčany 

23 Chlumec nad Cidlinou; Nový Bydžov – Jana Maláta, Revoluční 

24 Jemnice, Moravské Budějovice 

25 Uherský Brod, Uherské Hradiště 

26 Litovel, Šternberk, Uničov 

27 Karolinka, Valašské Meziříčí, Vsetín 
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28 Újezd u Brna, Šlapanice 

29 Ivančice, Rosice 

30 Domažlice – Husova, Švabinského; Horšovský Týn 

31 Dobruška, Nové Město nad Metují 

32 Náměšť nad Oslavou; Třebíč – Pražská, Rafaelova 

33 Havlíčkův Brod – Masarykova, U Cihláře; Chotěboř 

34 Blansko, Letovice  

35 Velké Meziříčí – K Novému nádraží 2014, K Novému nádraží 2059/6 

36 Litomyšl, Svitavy 

37 Moravský Krumlov, Znojmo 

38 Pardubice – Karla IV., Jana Zajíce, Teplého 

39 Kolín – Benešova, V Opletkách; Týnec nad Labem 

40 Šumperk – Temenická, Fialova; Zábřeh 

41 Kopřivnice – Obránců míru, Husova; Příbor 

42 Kutná Hora, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk 

43 Holešov; Kroměříž – Albertova, Kaplanova 

44 Dobrá, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí  

45 Hořice, Jičín, Nová Paka 

46 Neratovice, Odolena Voda 

47 Břeclav, Hodonín 

48 Beroun – Plzeňská, Třída Míru; Hořovice 

49 Kralovice, Nové Strašecí, Rakovník 

50 Most – Moskevská, Rudolická, Višňová 

51 Mariánské Lázně – Chebská, Tepelská; Toužim 

52 Ivanovice na Hané, Prostějov 

53 Klatovy, Sušice 

54 Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu, Hornická 

55 Mladá Boleslav – Havlíčkova, Jičínská, Jiráskova 

56 Milevsko, Tábor 

57 Chrudim – Obce Ležáků, Václavská; Třemošnice  
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58 Jilemnice, Lomnice nad Popelkou 

59 Hlučín, Kravaře, Opava 

60 Hanušovice, Jeseník  

61 Jevíčko, Moravská Třebová 

62 Blatná, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem 

63 Kladno – Americká, Arménská, Milady Horákové, Vítězná 

64 Kuřim, Tišnov 

65 Holice, Choceň, Vysoké Mýto 

66 Benešov, Vlašim 

67 Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov 

68 Zlín – Bartošova, Okružní 

69 Benátky nad Jizerou, Milovice 

70 Hradec Králové – Akademika Bedrny, Labská louka, Pospíšilova 

71 Kamenice nad Lipou, Pacov 

72 Český Krumlov, Kaplice, Velešín 

73 Semily – Luční, Tyršova 

74 Netolice, Prachatice, Vimperk 

75 Nýřany, Stříbro 

76 Čáslav, Kutná Hora, Přelouč 

77 Bor, Planá, Tachov 

78 Městec Králové, Nymburk, Poděbrady 

79 Příbram – Brodská, Seifertova 

80 Kralupy nad Vltavou – Chmelova, Mostní; Slaný 

81 Turnov, Železný Brod 

82 Liberec – Letná, Na Žižkově 

83 Bělá pod Bezdězem, Mnichovo Hradiště 

84 Blovice, Přeštice 

85 Podbořany, Žatec 

86 Česká Lípa, Doksy 

87 Plzeň – Gerská, Lidická; Třemošná 
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88 Dvůr Králové nad Labem – 17. listopadu, Nábřeží E. Beneše 

89 Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem,  

90 Chomutov – Bezručova, Pod Strážištěm 

91 Bílina, Duchcov  

92 Libochovice, Lovosice 

93 Luhačovice, Vizovice 

94 Olomouc – Dolní Hejčínská, Rooseveltova; Velká Bystřice 

95 Strážnice, Veselí nad Moravou 

96 Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě 

97 Hustopeče, Židlochovice 

98 Bučovice, Rousínov, Slavkov u Brna 

99 Žďár nad Sázavou – Brněnská, Strojírenská 

100 Králíky, Letohrad, Žamberk 

101 Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky 

102 Litoměřice – Marie Majerové, Marie Pomocné; Štětí 

103 Dobříš – Mírové nám., Za Pivovarem; Mníšek pod Brdy 

104 Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Zruč nad Sázavou  

105 Jirkov – Hrdinů, Studenská 

106 Humpolec – Lužická, Pražská 

107 Suchdol nad Lužnicí; Třeboň – U Francouzů,  

108 Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 

109 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Kralupská, P. Jilemnického, Boleslavská 

110 České Budějovice – Průběžná, Milady Horákové; Hluboká nad Vltavou 

111 Soběslav, Veselí nad Lužnicí 

112 Česká Skalice; Náchod – Běloveská, Pražská 

113 Hlinsko; Polička – Hegerova, Tyršova 

114 Teplice – Jateční, Masarykova tř., Plynárenská 

115 Ústí nad Labem – Neštěmická, Revoluční, Železničářská; Trmice 

116 Hostivice, Praha 6 – Žalanského, Unhošť 

117 Mimoň, Stráž pod Ralskem 
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118 Brno – Bystrcká, Píškova 

119 Brno – Hviezdoslavova, Okružní, Žarošická 

120 Louny – Josefa Fouska, Přemyslovců 

121 Rumburk, Šluknov 

122 Plzeň – Zábělská, Rokycany 

123 Mělník – Mladoboleslavská 3750, Mladoboleslavská 3471 

124 Fulnek, Odry, Vítkov 

125 Český Brod, Kostelec nad Černými Lesy, Pečky 

126 Chodov, Kraslice, Nejdek 

127 Cvikov, Nový Bor 

128 Dobřany, Holýšov, Stod 

129 Jablunkov; Třinec – Jabluňkovská, Lidická 

130 Dubí, Krupka 

131 Ostrava– Bedřicha Nikodéma, Horní; Vratimov 

132 Čelákovice, Úvaly 

133 Plzeň – Edvarda Beneše, Lábkova 

134 Hostinné; Vrchlabí – A. Jiráska, Nádražní 

135 Červený Kostelec, Hronov 

136 Kadaň, Klášterec nad Ohří  

137 Plzeň – Částkova, U Prazdroje 

138 Černošice, Praha 5 – Věštínská, Řevnice 

139 Jaroměř – Na Cihelnách, Na Kameni 

140 Varnsdorf – Kmochova, Žitavská 

141 Aš; Cheb – Ašská, Riegrova 

142 Mohelnice – Nádražní, Zábřežská 

143 Lysá nad Labem – Jedličkova, Sokolská 

144 Kynšperk nad Ohří; Sokolov – Boženy Němcové, Závodu Míru 

145 Bohumín, Rychvald  

146 Ostrava – Rudná, Sokolská 

147 Praha 9 – Kolbenova, Náchodská, Poděbradská, Starokolínská 
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148 Praha 8 – Hnězdenská, Jablonecká, Lodžská, Maškova 

149 Praha 4 – Budějovická, Hasova, Nad Lesním divadlem, U Staré pošty 

150 Praha 9 – Havířovská, Prosecká 

151 Praha 1 – Revoluční, Praha 5 – Štefánikova 

152 Praha 6 – Terronská; Praha 7 – Dělnická, Holešovická tržnice 

153 Praha 3 – Malešická; Praha 10 – Vinohradská, Vršovická, Žirovnická 

154 Praha 4 – Choceradská, Švehlova; Praha 10 – Hornoměcholupská; Praha 22 – 

Přátelství 

155 Praha 4 – Bohůňova, Matůškova, Vídeňská 

 


