
ÚPLNÁ PRAVIDLA pro testování výrobníků SodaStream  

Tato pravidla testování (dále jen "Pravidla") upravují pravidla pro roční testování výrobníků sody 
SodaStream „SodaStream rodiny“ (dále jen "Testování") jako jediný závazný a úplný dokument. 
 
1. Pořadatel a organizátor soutěže 

Testování pořádá společnost FAST ČR, a.s., se sídlem Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy, IČ 

26726548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B7977 (dále 

jen "Pořadatel"). 
 
Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Ogilvy Public Relations, s.r.o., se sídlem 
Praha 7, Přívozní 2A/1064, PSČ 170 00, IČ  251 20 158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 51364 (dále jen "Organizátor"). 
 
 
2. Doba Testování 

Do výběru rodin pro testování je možné se přihlásit v období od 13. 12. do 19. 12. 2013 na základě 
informací zveřejněných na serveru www.chytrazena.cz v sekci RODINA / zajímavosti. Samotné 
testování výrobníků bude probíhat v období od 6. 1. 2014 do 31. 12. 2014.  
 
3. Účastníci Testování a obecné podmínky účasti v Testování 
 
Jako zájemce o testování se může přihlásit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou 
na území České republiky, která pošle na základě výzvy na serveru www.chytrazena.cz email na 
adresu redakce@chytrazena.cz s následujícími informacemi:  

 své jméno a příjmení, 

 svůj věk a věk partnera/manžela, 

 počet dětí/vnoučat a jejich věk,  

 odpověď na otázku „Proč byste se právě Vy měli stát SodaStream reportérem?“.  
 
4. Postup výběru SodaStream reportérů 
 
Na základě přijatých emailů a odpovědí na otázku (viz oddíl 3. shora) předvybere Organizátor 15 
rodin, které dle požadavků pořadatele nejlépe odpovídají profilu „typické rodiny“ žijící v České 
republice používající výrobky SodaStream, jejichž kontaktní údaje server www.chytrazena.cz  předá 
Organizátorovi Testování. 
 
Těchto 15 rodin bude osloveno Organizátorem, který jim zašle k vyplnění krátký dotazník. Vyplněný 
dotazník přihlášení zájemci zašlou zpět Organizátorovi, který na základě odpovědí vybere ve 
spolupráci s pořadatelem 3 rodiny pro roční testování výrobníků SodaStream. 
 
5. Vklad do testování 
 
Pořadatel vložil do Testování 3 výrobníky SodaStream Source, 3 náhradní bombičky s CO2 a sirupy 
SodaStream pro výrobu domácích limonád, 3 obecné „portion packy“, 3 „portion packy“ Cola a 30 
SodaStream sirupů. Pořadatel si vyhrazuje právo vklad sirupů do Testování změnit podle aktuální 
dostupnosti jednotlivých sirupů u pořadatele v době poskytnutí sirupů. 
 
Každá z rodin od Organizátora soutěže obdrží 1 výrobník sody SodaStream Source, dvě náhradní 
bombičky s CO2, 1 obecný „portion pack“ sirupů SodaStream, 1 „portion pack“ SodaStream Cola, 
balení 10 různých sirupů SodaStream (objem 0,5 l) dle výběru Pořadatele.  
 
 
6. Předání výrobníků pro testování 
 
3 vybrané rodiny budou kontaktováni Organizátorem za účelem sjednání termínu a podmínek předání 
vkladu pro testování, a to prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedli při přihlášení do Testování. 

http://www.chytrazena.cz/
http://www.chytrazena.cz/
http://www.chytrazena.cz/


 
Pokud vybraní reportéři do Organizátorem stanoveného data neodpoví na email a nesjednají s ním 
podmínky předání, Organizátor si vyhrazuje právo oslovit pro Testování rodinu, která se při výběru 
umístila na 2. místě.  
  
7. Podmínky testování 
 
Vybrané rodiny se stanou partnerem a reportérem značky SodaStream. Za každého reportéra značky 
SodaStream bude po dobu Testování v kontaktu s Organizátorem vystupovat předem určená zletilá 
osoba, která bude oprávněna za reportéra činit příslušné právní úkony. Po dobu Testování bude 
úkolem reportérů: 

 aktivně používat výrobník SodaStream jak k přípravě sody, tak k přípravě domácích limonád 
pomocí sirupů SodaStream, 

 na základě zadání Organizátora psát a posílat 1x za 14 dní Organizátorovi článek/příspěvek 
(max. 1 normostrana, tj. max. 1 800 znaků včetně mezer) dle témat zadaných 
Organizátorem, 

 fotit rodinu při používání výrobníku a zaslat Organizátorovi alespoň 2 fotografie měsíčně. 
Fotografie musí být zaslány ve formátu JPG.  

 Spolupracovat s Organizátorem při pořízení fotografií rodiny profesionálním fotografem 
vybraným Organizátorem pro potřeby propagace Pořadatele v souvislosti s výrobky 
SodaStream. Fotografie budou pořízeny po dohodě s Organizátorem na předem smluveném 
místě ve stanovený čas. 

 
Příspěvky od reportérů budou po úpravě Organizátorem uveřejněny Pořadatelem Testování na 
stránkách www.sodastream.cz, www.chytrazena.cz a zároveň na sociální síti Facebook na stránce  
www.facebook.com/sodadoma spolu s fotografiemi pořízenými profesionálním fotografem. 
Organizátor si zároveň vyhrazuje právo z podkladů od reportérů připravit tiskovou zprávu pro média. 
Úpravou se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, jazyková a stylistická úprava. 
 
Reportéři berou na vědomí, že v případě potřeby další náhradní bombičky CO2 mají možnost využít 4x 
za rok výměnu plynu zdarma (tato možnost se vztahuje pouze na výměnu plynu v prodejnách Planeo 
Elektro). Po těchto 4 výměnách jsou rodiny povinni si výměnu bombičky sami zajistit a sami uhradit 
doplnění CO2 na jednom z 2000 distribučních míst SodaStream v České republice. Seznam 
distribučních míst je uveden na http://www.sodastream.cz/prodejci. 
 
8. Zpracování osobních údajů 
 
Přihlášením do Testování uděluje každý zletilý zástupce rodiny/reportéra Sodastream: 
 

• svůj souhlas s těmito Pravidly; 
 

• souhlas s užitím všech osobnostních atributů obsažených v příspěvcích zaslaných v průběhu 
Testování, v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění občanského zákoníku 
Pořadatelem a Organizátorem a dále s bezplatným užitím všech poskytnutých informací 
(včetně zvukových a obrazových záznamů) v médiích (zejména, nikoliv však výlučně,  na 
stránkách www.sodastream.cz, www.chytrazena.cz a www.facebook.com/sodadoma) a 
v rámci tiskových zpráv a zároveň jako podkladů pro tvorbu dalších propagačních a 
reklamních materiálů po dobu 5 let od ukončení testování.  

 
• Souhlas s bezplatným pořízením fotografií rodiny profesionálním fotografem ve smyslu čl. 7 

těchto Pravidel a s bezplatným užitím těchto fotografií pro potřeby propagace Pořadatele 
v souvislosti s výrobky SodaStream na webových stránkách www.sodastream.cz, 
www.chytrazena.cz a www.facebook.com/sodadoma a dále v rámci tiskových zpráv určených 
pro média a jako podkladů pro tvorbu dalších propagačních a reklamních materiálů, a to bez 
územního či množstevního omezení po dobu 5 let. 

 
• Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění 

jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo případně dalších údajů poskytnutých Organizátorovi 
v souvislosti s jeho účastí v Testování, za účelem jeho platné účasti v Testování a pro další 
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obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; též s jejich zveřejněním 
v rozsahu příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, reklamních, propagačních a 
dalších marketingových materiálech Pořadatele a na stránce Pořadatele www.sodastream.cz 
a dále na stránce www.chytrazena.cz, www.facebook.com/sodadoma a v tiskových zprávách.  
Reportér zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k 
účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, 
zejména Organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další 
osobní údaje reportéra. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Reportér má právo svůj 
souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Organizátora, a dále práva dle § 21 
zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají; dále zejména 
pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 
rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména 
jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat 
správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní 
údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné 
okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení reportéra z další účasti v 
Testování;   

 
• Vznikne-li v průběhu Testování autorské dílo (např. příspěvek reportéra nebo fotografie) 

uděluje reportér Pořadateli licenci, případně podlicenci k užití takových děl na webových 
stránkách www.sodastream.cz, www.chytrazena.cz, www.facebook.com/sodadoma a 
v tiskových zprávách určených pro zveřejnění v médiích, bez časového, množstevního a 
územního omezení, a to bezplatně a dále prohlašuje, že v dílech nebyla žádným způsobem 
užita díla jiných osob (tj. jiných osob než reportéra či v případě uvedeném pod odst. b) než 
autora fotografií, od něhož získal reportér licenci) ani jejich části, že užitím díla Pořadatelem 
způsobem vyplývajícím z pravidel Testování nevznikne Pořadateli ani jiné osobě újma, a pro 
případ, že se tak stane, zavazuje se takovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž 
vznikla; 

 
• prohlašuje, že osoby zachycené na fotografiích nebo jejich zákonní zástupci, které jsou na 

fotografiích zachyceny, vyslovily bezúplatný souhlas s tím, aby s fotografiemi bylo nakládáno 
všemi způsoby uvedenými v těchto Pravidlech, že v této souvislosti užitím díla Pořadatelem 
způsobem vyplývajícím z Testování nevznikne Pořadateli ani jiné osobě újma, a pro případ, že 
se tak stane, zavazuje se takovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla; 
ustanovení této odrážky se přiměřeně použije v případě, kdy reportér je zákonným zástupcem 
osob zachycených na fotografiích; 

 
Přihlášením do Testování každý zletilý zástupce rodiny/reportéra SodaStream prohlašuje, že 
veškerá prohlášení činí a veškeré souhlasy uděluje z pověření a se souhlasem všech osob, 
jejichž osobnostní atributy či díla jsou v příspěvcích a na fotografiích v průběhu Testování 
obsažena a že je k udělení těchto souhlasů a prohlášení oprávněn. 
 
9. Ostatní ustanovení a podmínky 
 
1. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výrobníků 

a sirupů SodaStream. 
 
2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky Testování. 
 
3. Vybraní reportéři SodaStream mají právo kdykoliv z Testování odstoupit. V případě rozhodnutí o 

odstoupení z Testování se reportér zavazuje navrátit testovaný přístroj a dvě SodaStream 
bombičky na plyn Organizátorovi nejpozději do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení 
z Testování na adresu Ogilvy Public Relations, s.r.o., Přívozní 2A/1064, 170 00 Praha 7 a to 
prostřednictvím služby Balíky České pošty. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv od Testování 
s konkrétním reportérem odstoupit, nebudou-li reportérem plněny podmínky Testování uvedené 
v oddílu 7 shora (tzn. zejména, nikoliv však výlučně, nebude-li reportér pravidelně zasílat 
Organizátorovi fotografie z průběhu Testování a dále nebude-li pravidelně zasílat příspěvky na 
zadané téma).  V případě, že se Organizátor rozhodne odstoupit od Testování s konkrétním 
reportérem, zavazuje se reportér navrátit testovaný přístroj a dvě SodaStream bombičky na plyn 
Organizátorovi nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení reportérovi na adresu 
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Ogilvy Public Relations, s.r.o., Přívozní 2A/1064, 170 00 Praha 7, a to prostřednictvím služby 
Balíky České pošty. 

 
4. Úplná pravidla Testování jsou po celou dobu Testování uveřejněna na Webové stránce 

www.sodastream.cz.  


