
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„ROZDÁVÁME HROMADU IPADŮ, KAŽDÝ SOUTĚŽNÍ TÝDEN 25 TABLETŮ“ 

 

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „ROZDÁVÁME 

HROMADU IPADŮ, KAŽDÝ SOUTĚŽNÍ TÝDEN 25 TABLETŮ ” (dále jen „soutěž“): 

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže 

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je 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 „vyhlašovatel“). 

2. Místo a doba trvání soutěže 

2.1. Soutěž je určena pro účastníky, kteří jsou registrovaní do herního portálu Sazka.cz na 

www.sazka.cz.  

2.2. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu. 

2.3. Soutěž probíhá od 11. 9. 2017 od 00:01 hodin do 1. 10. 2017 do 24:00 hodin a je rozdělena 

na tři soutěžní týdny. 

2.4. Podmínky účasti v soutěži jsou: 

Dokončit registraci na herním portálu Sazka.cz nejpozději v příslušném soutěžním týdnu 

(viz tabulka), ve kterém probíhá soutěž. 

Provést vklad v minimální výši 100 Kč na Můj účet na herním portálu Sazka.cz v 

příslušném soutěžním týdnu, ve kterém probíhá soutěž. Soutěžní týdny a data slosování 

jsou stanoveny níže v tabulce. 

 

 

 

 

 

 

Do slosování soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří splnili všechny shora popsané 

podmínky účasti v soutěži v daném soutěžním týdnu. Při slosování, které proběhne po 

uzavření soutěžního týdne ve dnech dle výše uvedené v tabulky, bude pomocí 

certifikovaného losovacího osudí vylosováno vždy 25 výherců tabletů iPad Wi-Fi 32 GB 

Silver, každý v ceně 9.999,99 Kč včetně DPH, které vyhlašovateli dodá společnost 

DATART International, a.s (dodavatel).  

3. Průběh soutěže 

3.1. Registraci do herního portálu Sazka.cz může soutěžící provést na www.sazka.cz  

Herní 
týden 

Datum od Datum do Slosování  

37. 11.09.2017 17.09.2017 19.09.2017 

38. 18.09.2017 24.09.2017 26.09.2017 

39. 25.09.2017 01.10.2017 03.10.2017 

http://www.sazka.cz/


 

 

3.2. Ve dnech slosování stanovených v tabulce v čl. 2 bodě 2. 4 budou vybrána všechna 

jedinečná identifikační čísla (herní ID) registrovaných soutěžících, kteří splnili podmínky 

účasti v soutěži v příslušném soutěžním týdnu. Následně budou vybraná identifikační čísla 

(herní ID) slosována v certifikovaném losovacím zařízení a bude vylosováno dvacet pět 

výherních identifikačních čísel pro daný soutěžní týden. Registrovaný zákazník, jehož 

identifikační číslo je vylosováno získá výhru, tj. tablet iPad Wi-Fi 32 GB Silver. 

3.3. Pokud nebude v příslušném soutěžním týdnu podmínky účasti v soutěži splňovat alespoň 

1000 registrovaných soutěžících, vyhrazuje si vyhlašovatel právo v tomto soutěžním týdnu 

soutěž zrušit a soutěžící splňující podmínky účasti zařadit do dalšího soutěžního týdne. V 

případě, že by se tak stalo v posledním soutěžním týdnu, slosování proběhne s jakýmkoliv 

počtem soutěžících. 

4. Výhry v soutěži 

4.1. Vylosovaný výherce získá tablet iPad Wi-Fi 32 GB Silver. Jednou z podmínek získání 

výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy nebo telefonního čísla při registraci do 

herního portálu Sazka.cz. Jejich prostřednictvím bude soutěžící nejpozději do 3 

pracovních dnů po ukončení daného soutěžního týdne informován o výhře, způsobu jejího 

předání a dalším postupu. V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří člena 

soutěžícího ve výše uvedené lhůtě kontaktovat, jeho nárok na výhru zaniká. 

4.2. DATART International, a.s. se zavazuje poskytnout výhercům soutěže záruku za jakost 

zboží, resp. věcné výhry, (tablet iPad Wi-Fi 32 GB Silver) v délce 24 měsíců. DATART 

International, a.s. odpovídá za to, že zboží, resp. věcná výhra, bude po záruční dobu 

způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato záruční 

doba začíná běžet ode dne převzetí zboží, resp. věcné výhry, Vyhlašovatelem od 

dodavatele. 

4.3. Současně s předáním výhry bude předán záruční list, který slouží k uplatnění práv výherce 

soutěže z vadného plnění. Práva z vadného plnění uplatňuje výherce soutěže u DATART 

International, a.s. 

4.4. Pokud se nebudou údaje uvedené soutěžícím při registraci shodovat s údaji uvedenými 

v dokladu totožnosti, nebude výhra předána. V takovém případě výhra propadá 

vyhlašovateli. 

4.5. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel a 

Všeobecných obchodních podmínek herního portálu Sazka.cz. Tato soutěž má povahu 

hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Podmínkou získání výhry je podpis těchto 

pravidel a předávacího protokolu výhercem. 

5. Zachycení a využití podoby výherců v rámci soutěže 

5.1. Výherce tímto uděluje vyhlašovateli v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k tomu, aby 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 vyhlašovatele na sociálních sítích) a v informačních a propagačních 

materiálech vyhlašovatele, a to pro účely jeho podnikatelské činnosti. Vyhlašovatel není 



 

 

povinen podobiznu výherce užívat, nicméně je oprávněn využitím pověřit 3. strany (typicky 

marketingové agentury). 

5.2. Výherce je oprávněn souhlas dle odst. 1 tohoto článku pravidel odvolat, jelikož není 

povinný. V případě, že odvolání tohoto souhlasu neodůvodňuje podstatná změna 

okolností nebo jiný rozumný důvod na straně výherce, může vyhlašovatel nicméně po 

takovém odvolání souhlasu ze strany výherce odmítnout další realizaci odměn a výher 

pro výherce dle těchto pravidel. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník herního portálu Sazka.cz souhlas s těmito pravidly 

soutěže a Všeobecnými obchodními podmínkami herního portálu Sazka.cz a zavazuje se 

je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy 

vyhlašovatele. 

6.2. Pro účel organizačního a technického zabezpečení účasti soutěžícího v soutěži bude 

vyhlašovatel (v pozici správce osobních údajů) po dobu trvání soutěže a dále 1 měsíc po 

jejím skončení zpracovávat osobní údaje poskytnuté soutěžícím při registraci do Herního 

portálu Sazka.cz, a to: e-mail a telefonní číslo soutěžícího. Uvedené zpracování 

osobních údajů je nezbytné pro zajištění účasti soutěžícího v soutěži. Nesouhlasí-li 

soutěžící s poskytnutím svých osobních údajů za tímto účelem, nelze jeho účast v soutěži 

realizovat. Zpracování osobních údajů bude prováděno prostředky technických zařízení a 

způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě 

s využitím výpočetní techniky.  

6.3. Příjemci údajů: Vyhlašovatel předá e-mail soutěžícího dalším subjektům pouze ze 

zákonných důvodů pro přístup k údajům nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv 

vyhlašovatele.  

6.4. Práva soutěžícího: Soutěžící má ve vztahu ke svým osobním údajům veškerá práva dle 

zákona č. 101/2000 Sb. a dalších právních předpisů. Soutěžící má především právo:  

i) požádat vyhlašovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů (viz § 12 

uvedeného zákona). Vyhlašovatel pak sdělí soutěžícímu informace o rozsahu a způsobu 

zpracování osobních údajů soutěžícího a případné další zákonem vyžadované informace;  

ii) požádat o vysvětlení vyhlašovatele, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní údaje 

zpracovávány v rozporu se zákonem; 

iii) vyzvat vyhlašovatele 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 vyhlašovatel nereaguje na žádost o informaci či o nápravu stavu), 

má soutěžící právo se obrátit se stížností na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

6.5. S jakýmikoli dotazy či nejasnostmi ohledně vyhlašovatelovy práce s osobními údaji 

soutěžícího se lze kdykoli obrátit na vyhlašovatelovu e-mailovou kontaktní adresu: 

info@sazka.cz. 



 

 

6.6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení 

soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze 

soutěže bez nároku na jakoukoli 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 vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair 

play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího na herního portálu Sazka.cz 

jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo způsoby získávání bodů nebo jiné 

jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku 

je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání 

výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito 

pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.  

6.7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící na herním portálu Sazka.cz. 

Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: 

www.sazka.cz. 

 

Tato pravidla vstupují v platnost dne 11. 9. 2017 

 


