PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE„LETNÍ SOUTĚŽ V CHOMUTOVCE“
(dále jen „Pravidla“)
I.

Organizátor Akce
Organizátorem reklamní akce (dále jen „Akce“) pořádané v obchodním centru Chomutovka, Farského
Farského 4732, Chomutov, 430 02 (dále jen „OC“) je Spectrum sotres, a.s. se sídlem: Masarykovo
nám. 3090/15, Ostrava, 728 53, IČ: 26688271, zapsaná zapsána v OR vedeném _Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 2638
(dále jen "Organizátor").
II.
Termín Akce a rozsah
1.

Akce se uskuteční ve dnech od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 včetně v prostorách OC. Organizátor si
vyhrazuje dobu konání Akce změnit, a to i v jejím průběhu.
III.
Podmínky účasti

1. Akce se může zúčastnit každá osoba starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v České republice, která
souhlasí s podmínkami stanovenými těmito Pravidly a která splní podmínky v souladu s čl. IV (dále
jen „Účastník“) a obdrží tak soutěžní kartu (dále jen „Karta“).
2. Z účasti v Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, jakož i a osoby těmto zaměstnancům
blízké ve smyslu ustanovení § 22 občanského zákoníku.

IV.
Pravidla Akce
2. Kartu obdrží každý Účastník, který utratí v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 500 Kč v obchodech
OC Chomutovka. Částka 500 Kč musí být na jedné účtence.
3. Kartu obdrží Účastník v sázkové kanceláři TIPSPORT v termínu Akce při útratě 500 Kč a více na
jedné účtence.
4. Vyplněnou Kartu vhodí Účastník do slosovacího boxu umístěného v sázkové kanceláři TIP SORT
v přízemí OC Chomutovka. Účtenku z obchodu si Účastník ponechá pro případnou kontrolu
při předávání výhry.
5. 5. 9. 2022 vylosujeme ze slosovacího boxu 10 výherců. Každý Výherce má nárok na 1 cenu.
6. Výherce budeme kontaktovat nejpozději do 9. 9. 2022 na základně kontaktních údajů uvedených
na soutěžní Kartě.
7. Svou výhru si musí výherce vyzvednout osobně v OC Chomutovka na oslavě narozenin v září
2022. Přesný termín akce bude zveřejněn na webu a sociálních sítích OC Chomutovka.
Výherce nesplňující některou z podmínek účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly bude
ze soutěže vyloučen, výhra mu nebude udělena a propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji
udělit jinému soutěžícímu v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. (Například v případě
zjištění, že uvedl nepravdivé informace v soutěžní registraci.)
V.
Dárek
1.

Dárkem se rozumí jedna z níže uvedených cen. Výhry budou uděleny deseti výhercům
vylosovaným ze všech platných soutěžních registrací, to znamená, že soutěžící správně vyplnil
soutěžní formulář. Každý Výherce má nárok na 1 cenu.

2. Přehled cen:
Elektrická koloběžka Aprilia eSR2 EVO od DATARTu
Samsung S901 Galaxy S22 5G 128GB Black z prodejny SPACE
Kuchyňský robot ETA Gratus 0028 90030 titanium od DATARTu
Kávovar Espresso Krups Essential EA817010 od DATARTu
Dárková poukázka KLENOTY AURUM v hodnotě 3.000 Kč
Oral-B elektrický zubní kartáček Pro 3 Cross od dm drogerie
Saténové povlečení 2 ks 140x200/70x90 cm a prostěradlo na dvoulůžko ladící k barvě
povlečení z prodejny SCANquilt
8. Dárkový poukaz do prodejny Baťa v hodnotě 2.000 Kč
9. Dárková karta do parfumerie FAnn v hodnotě 1.500 Kč
10. 18 dílná kvalitní porcelánová talířová souprava od českého výrobce Thun, v hodná do
myčky i mikrovlnné trouby z prodejny BANQUET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI.
Odpovědnost Organizátora za průběh Akce
1. Organizátor Akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s
pořádáním Akce, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, zrušení či úpravou a změnou
jejích Pravidel. Veškerá takováto rozhodnutí budou Organizátorem zveřejněna na webových
stránkách www.chomutovka.cz.
2. Na dárek v Soutěži neexistuje právní nárok, nárok na dárek nelze převést na jinou osobu a hodnotu
dárků nelze vyplatit v hotovosti. Vymáhání dárků soudní cestou je vyloučeno.
VII.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je Pořadatel. Organizátor má ve
smyslu GDPR postavení zpracovatele osobních údajů.
2. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude
zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv
správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům,
vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních
údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu do vypořádání výher (popř. do odvolání souhlasu), doba
možného zpracování osobních údajů je uvedena níže. Souhlas je udělen okamžikem poskytnutím
odpovědi Účastníka pod Soutěžní otázku.
3. Osobní údaje v rozsahu: viz. §2 Rozsah zpracování osobních údajů pro zapojení se do Soutěže –
budou přijímány a zpracovány v souladu s GDPR z titulu plnění smluvních povinností ve vztahu k
Účastníkům Soutěže v souvislosti s organizací a vyhodnocením Soutěže po dobu trvání Soutěže,
a dále z titulu ochrany práv a právem chráněných zájmů Pořadatele a plnění zákonných povinností
Pořadatele po omezenou dobu 3 let, případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.
4. Osobní údaje v rozsahu: viz. §2 Rozsah zpracování osobních údajů pro vypořádání výhry v Soutěži
(osobní údaje pro zapojení se do Soutěže a osobní údaje pro vypořádaní výhry dále společně jako
„Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel a Organizátor Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány
a zpracovány v souladu s GDPR z titulu plnění smluvních povinností Pořadatele vůči výhercům
(komunikace s výherci a předání Cen), a to po dobu zahrnující trvání Soutěže až do předání Cen.
Dále budou tyto informace zpracovávány z titulu ochrany práv a právem chráněných zájmů
Pořadatele a plnění zákonných povinností Pořadatele po omezenou dobu 3 let nebo po dobu,
kterou stanoví právní předpis. Tyto Údaje nebudou dále zvlášť zpracovávány pro marketingové
účely.
VIII.
Daň z výhry
Účastí v Soutěži bere Účastník na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny výhry
v hodnotě do hodnoty 10 000 Kč včetně DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč
(včetně DPH), výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. I) zákona č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby
daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem na základě potvrzeného
předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být v souvislosti s Akcí
ve zkrácené verzi zveřejněna v propagačních či jiných materiálech. Tato Pravidla jsou jedinými
úplnými Pravidly a jejich změny mohou být provedeny pouze způsobem v Pravidlech uvedenými.
2. Účast na Akci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly
okamžikem obdržení Karty.
1. Tato Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání Akce zveřejněna v elektronické podobě na
webových stránkách www.chomutovka.cz zároveň jsou uložena v písemné podobě u Organizátora
na adrese: Farského 4732, 430 02 Chomutov.

