
 

 

Úplná pravidla marketingové akce „COOLPACK Navíc 2023“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných a jasných pravidel marketingové akce „COOLPACK 
Navíc 2023“ (dále jen „akce“). V případě rozporu informací o akci na propagačních materiálech a 
těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato 
pravidla jednostranně změnit formou písemných dodatků. 

 

2. Pořadatel a objednatel akce: 

2.1. Objednatelem akce je společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, 
Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 46990054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 101387 (dále jen „objednatel“). 

2.2. Pořadatelem akce je ŠAFY production s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, 
IČO: 24769444, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 172829 (dále jen „pořadatel“). 

 

3. Doba a místo konání akce 

3.1. Akce probíhá v termínu od 1.1.2023 00:00:00 hodin do 31.1.2023 23:59:59 hodin (dále jen „doba 
konání akce“).  

3.2. Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání akce“) prostřednictvím webové 
stránky https://www.coolpacknavic.cz dále jen „akční web“). 

 

4. Účastník akce: 

4.1. Akce se mohou zúčastnit pouze podnikatelé, resp. podnikající fyzická nebo právnická osoba, 
která splní stanovená pravidla této akce (dále jen „účastník“). Účastník akce – fyzická osoba musí 
být starší 18 let; účastník akce – právnická osoba se může akce účastnit pouze prostřednictvím 
osob starších 18 let. 

4.2. Vychutnávejte zodpovědně (objednatel akce nedoporučuje konzumaci více než 0,02 litru lihovin 
na zletilou osobu na den a také s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu konzumujícího). 

4.3. Zapojením se do akce účastník vyslovuje svůj souhlas s těmito pravidly akce. 

 

5. Mechanika akce: 

5.1. Účastník se do akce zapojí tak, že v době konání akce:  

a) zakoupí v některém z velkoobchodních skladů velkoobchodní skupiny JIP, tj. JIP východočeská, 
a.s., IČO: 274 64 822, BENSTAR s.r.o., IČO: 268 39 148, Velkoobchod ČAS s.r.o., IČO 03008380, 
LESKO-Velkoobchod nápojů, s.r.o., IČO: 255 21 322, WINE LIFE a.s., IČO: 282 12 771 a/nebo 
ELKO, velkoobchod nápojů s.r.o., IČO: 26366487, (dále společně jen „VO skupiny JIP“), v místě 
konání akce (Česká republika), v období od 1.1.2023 do 31.1.2023 (doba konání akce), 
jednorázově, tzn. na jeden daňový doklad (účtenku či fakturu), alespoň dva (2) kusy 
alkoholického nápoje JÄGERMEISTER o velikosti balení 1L (dále jen „akční výrobek“ a „akční 
nákup“),  



 

 

b) uchová si prodejní daňový doklad – účtenku z elektronické pokladny či fakturu dokumentující 
tento akční nákup (dále společně jen „daňový doklad“); z daňového dokladu tedy musí 
jednoznačně vyplývat, že účastník v některém z VO skupiny JIP na území České republiky, zakoupil 
v době od 1.1.2023 do 31.1.2023 jednorázově alespoň dva (2) ks akčních výrobků, tj. 
alkoholických nápojů JÄGERMEISTER o velikosti balení 1L a počet zakoupených akčních výrobků, 

c) účastník nejpozději do 1.2.2023 včetně, zaregistruje do akce svůj akční nákup akčních výrobků 
prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře na akčním webu, do kterého 
pravdivě uvede  
• jméno a příjmení účastníka – podnikající fyzické osoby/název (firmu) účastníka - právnické 

osoby  
• jméno a příjmení zástupce účastníka, platnou kontaktní e-mailovou adresu a platné 

kontaktní telefonní číslo účastníka/zástupce účastníka  
• IČO účastníka 
• název a adresu provozovny/podniku který účastník provozuje (např. název hospody, 

restaurace atp.) 
• doručovací adresu účastníka, pokud se liší od adresy provozovny/podniku který účastník 

provozuje 

• datum provedení akčního nákupu 

• místo provedení akčního nákupu – název, IČO a adresa některého z VO skupiny JIP 

d) účastník dále prostřednictvím tohoto registračního formuláře na akčním webu vloží digitální 
kopii (scan/fotografii) čitelného, celého a neporušeného daňového dokladu dokumentujícího 
předmětný akční nákup s čitelným označením akčních výrobků, datem nákupu a názvem, adresou 
a IČO příslušného VO skupiny JIP, ve kterém jím byl akční nákup nakoupen, (dále jen „registrace 
daňového dokladu“ nebo „registrace akčního nákupu“). Po vložení digitální kopie 
účtenky/faktury počíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro schválení registrace tohoto daňového 
dokladu pořadatelem 

e) pro dokončení registrace účastník potvrdí, že účastník a/nebo zástupce účastníka je osobou 
starší 18-ti let, svůj zájem zapojit se do akce, včetně seznámení se s informací a poučením o 
zpracování osobních údajů. 

5.2. Do akce bude  zařazena každá řádná registrace dvou (2) kusů akčních výrobků samostatně, a to 
vždy pouze jedenkrát. Prostřednictvím jednoho daňového dokladu, je však možné do akce 
najednou zaregistrovat maximálně nákup třiceti (30) akčních výrobků. Daňový doklad, je možné 
použít v akci vždy pouze jednou. V případě, že daňový doklad prokazuje nákup více než třiceti 
(30)  kusů akčních výrobků, se k nákupu dalších (nad rámec 30 kusů) akčních výrobků nepřihlíží.  

5.3. Účastník si uchová originály veškerých daňových dokladů prokazujících provedení nákupu 
akčních výrobků, se kterými se účastník do akce zapojil. Předložení originálu daňového 
dokladu může být pořadatelem kdykoliv vyžadováno, a to i dodatečně po ukončení akce za 
účelem kontroly účasti v akci, ale i pro případné prokázání nároku na získání odměny v akci. 

5.4. Účastník se může akce účastnit jen s jednou e-mailovou adresou. Daňové doklady jsou spojeny 
s e-mailovou adresou účastníka. V případě snahy o opakovanou účast pod různými e-mailovými 
adresami může být účastník z akce vyloučen bez dalšího varování.  

5.5. Každý účastník se může akce zúčastnit opakovaně prostřednictvím opakovaného akčního 
nákupu, vždy však pouze při splnění všech podmínek účasti v akci dle těchto pravidel. 

 

6. Odměny a způsob jejich získání:  



 

 

6.1. Odměnou v akci je 1x JÄGERMEISTER COOLPACK 350 ml  

Odměnu v akci získává/vyhrává každý účastník, a to za řádnou registraci každých dvou (2) 
akčních výrobků do akce, vždy však pouze při splnění všech ostatních podmínek uvedených 
v těchto pravidlech.  

6.2. Počet získaných odměn v akci závisí na celkovém počtu kusů akčních výrobků řádně 
zaregistrovaných účastníkem do akce, např.:  

– registrace dvou (2) kusů akčních výrobků (JÄGERMEISTER 1L) = odměna 1x JÄGERMEISTER 
COOLPACK 350 ml  

– registrace čtyř (4) kusů akčních výrobků (JÄGERMEISTER 1L) = odměna 2x JÄGERMEISTER 
COOLPACK 350 ml  

– registrace šesti (6) kusů akčních výrobků (JÄGERMEISTER 1L) = odměna 3x JÄGERMEISTER 
COOLPACK 350 ml, atd.  

6.3. Jeden účastník však může v akci získat/vyhrát maximálně patnáct (15) kusů odměny - 1x 
JÄGERMEISTER COOLPACK 350 ml. V případě, že jeden účastník řádně zaregistruje do akce více 
než celkem třicet (30) akčních výrobků, k registracím akčních výrobků, provedeným jedním 
účastníkem, přesahujícím celkový počet třiceti (30) zaregistrovaných akčních výrobků se 
nepřihlíží a účastník za jím registrované akční výrobky přesahující celkový počet třiceti (30) kusů 
odměnu v akci nezískává.  

6.4. Do akce je pořadatelem akce vloženo celkem 1.500 kusů odměny – 1x JÄGERMEISTER 
COOLPACK 350 ml s tím, že v případě dosažení tohoto počtu odměn v průběhu trvání akce, si 
pořadatel akce  vyhrazuje právo akci předčasně ukončit.  

6.5. Každý účastník je oprávněn zapojit se do akce opakovaně (při splnění podmínek v odst. 5.1 a 5.2 
těchto pravidel), vždy je však povinen uvést stejnou e-mailovou adresu. Každý takto 
zaregistrovaný akční nákup akčních výrobků bude brán jako samostatný vstup, tj. čím více 
akčních výrobků účastník v rámci akce zaregistruje, a to až do celkového počtu třiceti (30) 
registrovaných akčních výrobků dle odst. 6.3. těchto pravidel, tím více odměn v akci 
získá/vyhraje, maximálně však jeden účastník může v akci získat/vyhrát patnáct (15) kusů 
odměny - 1x JÄGERMEISTER COOLPACK 350 ml. 

6.6. Každému z účastníků akce bude po schválení jím zadaného daňového dokladu pořadatelem 
zaslán informační e-mail na e-mailovou adresu zadanou jím při registraci do akce s výzvou, aby 
pořadateli potvrdil jím v rámci registrace do akce poskytnuté kontaktní údaje a sdělil adresu pro 
odeslání odměny/odměn v akci, spolu s uvedením jména a příjmení účastníka/zástupce 
účastníka, který si odměnu/odměny v akci převezme. Pořadatel upozorňuje účastníka, že osoba 
která bude odměnu/odměny v akci přebírat, musí být starší 18-ti let s tím, že před předáním 
odměny/odměn v akci bude věk této osoby dopravcem zkontrolován předložením občanského 
průkazu takové osoby. V případě, že osoba přebírající odměnu/odměny v akci dopravci 
neprokáže, že je straší 18-ti let, nebude/ou jí odměna/odměny v akci dopravcem předány a 
pořadatel je v takovém případě oprávněn rozhodnout o dalším naložení s odměnou/odměnami 
v akci, včetně propadnutí odměny/odměn pořadateli.  

6.7. Každý účastník je povinen si po dobu konání akce uschovat originály všech daňových dokladů, 
které jím byly registrovány v rámci akce, přičemž pořadatel je oprávněn vyžádat si (a to i 
kdykoliv v průběhu akce) od jakéhokoliv z účastníků akce tyto originály. Všechny takto 
pořadateli předkládané originály daňových dokladů musí být čitelné, celé a neporušené. 
V případě, že účastník nedoloží pořadateli jakýkoliv daňový doklad v rozporu s tímto 
ustanovením pravidel nebo daňový doklad, z něhož je zřejmé, že nebyla dodržena ustanovení 
těchto pravidel (např. daňový doklad neprokazuje realizaci akčního nákupu v době od 1.1.2023 
do 31.1.2023 účastníkem v některém z VO skupiny JIP, je nečitelný, je duplicitní atd.), bude z 
akce vyřazen. 



 

 

6.8. Odměna/odměny budou po ukončení akce pořadatelem rozeslány účastníkům na jimi uvedené 
doručovací adresy prostřednictvím externího dopravce, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 
skončení akce. Účastník/zástupce účastníka je povinen při převzetí odměny/odměn prokázat, 
že je starší 18-ti let. 

6.9. Pořadatel upozorňuje účastníky, že odměna/odměny v akci jsou určeny pouze a výhradně pro 
vlastní osobní spotřebu účastníka – fyzické osoby, nebo pro vlastní vnitřní potřebu účastníka 
– právnické osoby a nejsou určeny k dalšímu prodeji. 

6.10. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek podle těchto pravidel akce rozhodne o 
dalším postupu pořadatel akce. 

 

7. Zpracování a ochrana osobních údajů 

7.1. Účastí v akci bere účastník/zástupce účastníka na vědomí zpracování jím poskytnutých osobních 
údajů pro účel realizace a vyhodnocení akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím 
zpracováním ze strany pořadatele akce, který je správcem, a to v rozsahu: křestní jméno, 
příjmení, IČO, e-mailová adresa provozovny, doručovací adresa, telefonní číslo, údaj o věku nad 
18 let a registraci - datum, čas, IP adresa, zařízení. Pořadatel akce tímto upozorňuje 
účastníka/zástupce účastníka, že poskytnutí jeho osobních údajů ve výše popsaném rozsahu pro 
jejich zpracování pro níže popsané účely, je nezbytnou podmínkou účasti v akci. 

7.2. Osobní údaje účastníků/zástupců účastníků akce budou užity a zpracovány pořadatelem akce 
pro účel vedení a realizace akce zahrnující zařazení do databáze pro akci, organizaci a 
vyhodnocení akce a předání/odeslání odměn, dle čl. 6, odst. 1 písm. b) všeobecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR)  

7.3. Právním titulem pro zpracování je dále i po skončení akce též oprávněný zájem správce, 
popřípadě plnění zákonných povinností správce.  

7.4. Doba zpracování je doba konání akce, resp. doba nezbytná pro realizaci akce a 
předání/poskytnutí odměn, a dále doba tří (3) měsíců  po ukončení akce.  

7.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.  

7.6. Údaje poskytnuté účastníkem/zástupcem účastníka akce mohou kromě pořadatele akce 
zpracovávat, jakožto zpracovatel i jím vybraní zpracovatelé, a to: 

TPL Czech s.r.o., IČ: 00508616 

K Plevnu 388/10, 268 01 Hořovice 

dopravce 

Poskytovatel IT služeb 

7.7. Osobní údaje zpracovává přímo pořadatel akce, nebo jiný výše uvedený zpracovatel, jenž rovněž 
poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany 
výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky 
i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.  

7.8. Účastník akce bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně. V případě, že však 
údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže 
se akce účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním, ani mu 
předat/poskytnout odměnu. Ukončením zpracování osobních údajů účastníka proto končí bez 
dalšího jeho účast v akci. V případě žádosti, aby osobní údaje nebyly dále zpracovány nebo 
v případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na pořadatele akce na jeho 
adrese: info@coolpacknavic.cz Na tomto e-mailu může účastník podat k pořadateli akce, žádosti, 
stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je  Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 



 

 

Sochora 27, 170 00, Praha 7,  https://www.uoou.cz, ke kterému může účastník podat stížnost. 
Osobní údaje, k jejichž zpracování je pořadatel akce oprávněný, nebudou použité k rozhodování 
čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.  

8. Obecná ustanovení 

8.1. Účastí na akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat. Akce a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky.  

8.2. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související 
s účastí v akci, či užíváním odměn a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně účastníkovi 
nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním odměn.  

8.3. Věcné odměny není možné alternativně vyplatit v penězích a žádnou z odměn není možné 
poskytnout v jiném než v těchto pravidlech uvedeném/určeném plnění. Pořadatel a objednatel 
tímto nejsou účastníkům nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
pořadatele a objednatele, než jsou uvedena/určena v těchto pravidlech. Za vady spojené s 
užíváním odměny nenese pořadatel ani objednatel akce žádnou odpovědnost. Odměnu není 
možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě odměny 
na žádost výherce. Účast na akci ani odměnu/y není možné vymáhat soudní cestou. 

8.4. V případě, že se pořadateli akce nepodaří do 14 kalendářních dnů od ukončení akce 
s účastníkem/výhercem opakovaně spojit způsobem popsaným v těchto pravidlech, nebo se mu 
nepodaří odměnu doručit, propadá tato odměna pořadateli, který je po dohodě s objednatelem 
oprávněn rozhodnout o jejím užití. 

8.5. Osoby nesplňující podmínky účasti na akci nebo jednající v rozporu s těmito pravidly akce 
nebudou do akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či 
nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v rámci akce. I pokud taková osoba splní 
některé podmínky pro získání odměny, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, 
nemá nárok na získání odměny. Odměna v takovém případě propadá pořadateli akce, který je 
oprávněn po dohodě s objednatelem rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník bude ze akce 
vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání ze strany daného účastníka či jiné osoby, která dopomohla 
danému účastníkovi k získání odměny.  

8.6. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované odměny, odměnami obdobného 
typu a odpovídající hodnoty.  

8.7. Pořadatel ani objednatel akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí 
na této akci (především funkčnost internetové sítě, resp. akčního webu). Pořadatel ani 
objednatel neodpovídá za doručení zpráv (např. výzva k zaslání daňového dokladu, výzva ke 
sdělení informací pro odeslání/poskytnutí odměny apod.), včetně informace o získání odměny.  

8.8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se akce, 
nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat 
přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.  

8.9. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo akce zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či 
změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude 
toto učiněno písemně ve formě dodatku 

8.10. Účastník právnická osoba - má zákonnou povinnost zahrnout odměnu/odměny do svých výnosů 
v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob. 

8.11. Úplná pravidla akce jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.coolpacknavic.cz/wp-
content/uploads/2022/12/ Coolpack navic_pravidla.pdf V Praze dne 28.12.2022 



 

 

 

Pořadatel: ŠAFY production s.r.o. 

 


