PRAVIDLA SOUTĚŽE „Chinaski jen pro tebe“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Chinaski jen pro tebe“
(dále jen „soutěž“):
1.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost BrainZone Services, s.r.o, se sídlem Praha 5, Křížová 2598/4, 150
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258585, IČO:
05118051), která je také poskytovatelem výher (dále jen „pořadatel“).
Organizačním zajištěním soutěže pověřil pořadatel v rozsahu registrací a komunikace se soutěžícími
společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „organizátor“).
2.

MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na Herním portálu sazka.cz (sazka.cz/chinaski).
Doba trvání soutěže je stanovena od 28.8.2017 00:00 hodin do 20.12.2017 24:00 hodin (dále jen „doba
trvání soutěže“).
3.

ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je v době trvání soutěže:
-

dokončit registraci na Herním portálu sazka.cz (sazka.cz/chinaski)
zadat promokód „CHINASKI“ do registračního formuláře do Herního portálu sazka.cz
(sazka.cz/chinaski) nebo na sazka.cz/chinaski
provést v době trvání soutěže vklad v minimální výši 100 Kč na Můj účet na Herním portálu
sazka.cz
(dále také jako „soutěžící“).

Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo
organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena ze soutěže, tak výhra není
platně získána a takové osobě nebude přiznána.
Do slosování, které proběhne dne 21. 12. 2017 budou zařazeny všechny emailové adresy
registrovaných soutěžících, kteří splnili všechny shora uvedené podmínky účasti v soutěži v době trvání
soutěže. Následně budou vybrané emailové adresy slosovány v certifikovaném losovacím zařízení a
bude vylosován jeden výherce soukromého koncertu kapely Chinaski a jeden náhradník, v případě, že
nárok na výhru prvního vylosovaného výherce zanikl podle čl. 4 těchto pravidel.
4.

VÝHRY V SOUTĚŽI

Výherce získá soukromý koncert kapely Chinaski, který proběhne v roce 2018, a to v termínu, který
bude dohodnut mezi pořadatelem, výhercem a kapelou Chinaski. Termín realizace koncertu musí být
dohodnut nejpozději do 31. 3. 2018. Technické a organizační parametry na realizaci koncertu ve
výhercem vybrané lokalitě posoudí pořadatel a kapela Chinaski.
Výherce bude nejpozději do 7 pracovních dnů po slosování informován o výhře, způsobu její realizace
a dalším postupu, a to prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného
při registraci do herního portálu Sazka.cz. V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří soutěžícího
ve výše uvedené lhůtě kontaktovat, nebo výherce výhru odmítne, jeho nárok na výhru zaniká a výhru
získává vylosovaný náhradník.
Pokud se nebudou údaje uvedené soutěžícím při registraci shodovat s údaji uvedenými v dokladu
totožnosti, nebude výhra realizována. V takovém případě výhra propadá vyhlašovateli.
Výherce se zavazuje využít výhru výhradně k soukromým účelům. Zakazuje se zpeněžení a využití výhry
pro komerční účely (např. vybrat za účast na koncertě poplatek, pořádat koncert jako veřejnou akci
apod.)
Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet
v penězích ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
5. ZÁVĚR
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a s Všeobecnými podmínkami
herního portálu sazka.cz a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani
oprávněné zájmy pořadatele a organizátora.
Pro ověření, že soutěžící splnil podmínky účasti v soutěži, pro případné kontaktování výherce a předání
výhry bude organizátor po dobu trvání soutěže a dále 12 měsíců po jejím skončení zpracovávat tyto
osobní údaje: (i) e-mail soutěžícího společně s (ii) údaji o tom, zda uskutečnil sázku do online
číselných loterií nebo zda koupil online stírací los na Herním portálu Sazka.cz, a v případě výherce i
(iii) výhercem poskytnuté kontaktní údaje pro zaslání oznámení o výhře. Zpracování uvedených
osobních údajů soutěžícího bude prováděno prostředky technických zařízení a způsobem manuálního
i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky.
Zpracování uvedených osobních údajů bude organizátor provádět po uvedenou dobu také pro realizaci
svých oprávněných zájmů, kterými je zejména ochrana práv organizátora či pořadatele v případě
vzniku sporu v souvislosti s touto soutěží a jejími pravidly.
Uvedené zpracování osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zajištění účasti soutěžícího
v soutěži, soutěžící má tudíž právo kdykoli odmítnout uvedené zpracování osobních údajů, nicméně
v takovém případě nebude dále možné realizovat účast soutěžícího v soutěži.
Příjemci údajů: Pro kontaktování výherce v souvislosti se zasláním oznámení o výhře předá organizátor
e-mail výherce zadaný při registraci do Herního portálu Sazka.cz a případné výhercem poskytnuté
kontaktní údaje pro zaslání oznámení o výhře pořadateli.

Práva soutěžícího: Soutěžící má ve vztahu ke svým osobním údajům veškerá práva dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů. Soutěžící má především právo:
(i) požádat organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů (viz § 12 zákona o ochraně
osobních údajů). Organizátor pak sdělí soutěžícímu informace o rozsahu a způsobu zpracování
osobních údajů soutěžícího a případné další informace vyžadované podle zákona;
(ii) požádat o vysvětlení organizátora, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány
v rozporu se zákonem;
(iii) vyzvat organizátora k odstranění protiprávního stavu, tj. k blokování, opravě, doplnění či likvidaci
osobních údajů soutěžícího;
(iv) kdykoli se soutěžící domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů
(zejména pokud organizátor či pořadatel nereaguje na žádost o informaci či o nápravu stavu), má
soutěžící právo se obrátit se stížností na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.
S jakýmikoli dotazy či nejasnostmi ohledně organizátorovy (či pořadatelovy) práce s osobními údaji
soutěžícího se lze kdykoli obrátit na organizátorovu e-mailovou kontaktní adresu: info@sazka.cz.
Zachycení a využití podoby výherců během koncertu Chinaski: výherce tímto uděluje organizátorovi
v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas
k tomu, aby během soukromého koncertu kapely Chinaski zachytil a následně rozmnožoval a rozšiřoval
podobu výherce na fotografiích a videonahrávkách, které mohou být následně zveřejněny a užívány v
médiích (zejména v tisku, na internetových stránkách a na profilu organizátora na sociálních sítích) a v
informačních a propagačních materiálech organizátora, a to pro účely své podnikatelské činnosti.
Organizátor není povinen podobiznu výherce užívat, nicméně je oprávněn využitím pověřit 3. strany
(typicky marketingové agentury). Výherce je oprávněn souhlas dle tohoto odstavce pravidel odvolat,
jelikož není povinný. V případě, že odvolání tohoto souhlasu neodůvodňuje podstatná změna okolností
nebo jiný rozumný důvod na straně výherce, může organizátor nicméně po takovém odvolání souhlasu
ze strany výherce odmítnout další realizaci odměn a výher pro výherce dle těchto pravidel.
Organizátor ani pořadatel neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži a nenese
odpovědnost za škodu či jakoukoliv újmu soutěžícímu způsobenou sníženou dostupností webových
stránek.
Organizátor či pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení, pozastavení či předčasného ukončení
soutěže, nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to
zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel
soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo
které je dle posouzení organizátora či pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování
pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Rozhodnutí podle tohoto
článku je organizátor oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.
Dospěje-li např. organizátor k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn
rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.
V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@sazka.cz, telefon
266121212.
Tato pravidla vstupují v platnost dne 8. 12. 2017.

