Sazka Klub - Pravidla registrace na hudební koncert Chinaski
(dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení
Pořadatelem koncertu Chinaski 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“).
SAZKA a.s. se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO 264 93 993, zapsána do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424 (dále jen „Organizátor“), vyhlašuje
na stránkách www.sazka.cz Pravidla registrace na hudební koncert Chinaski pro členy Sazka Klubu.
Pravidla upravující podmínky registrace na hudební koncert Chinaski (dále jen „Akce“) jsou v plném
znění dostupná na adrese www.sazka.cz v sekci Sazka klub (dále jen „Stránka“).
Registrace do Akce probíhá od 18.9. 2017 do naplnění kapacity volných míst, nejdéle však do
17.10.2017 (dále jen „Doba trvání registrace“). Organizátor si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání
registrace.

II. Základní principy Akce
1.

Podmínkou účasti v Akci není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

2.

Podmínkou účasti na Akci je členství v Sazka Klubu, tzn. Účastník musí vlastnit Sazka kartu, která
je dostupná na kterémkoliv prodejním místě s terminálem Sazky.

3.

Účastníkem Akce (dále jen „Účastník“), může být pouze registrovaný člen Sazka Klubu, který se
do Akce zapojí tak, že na webových stránkách www.sazka.cz vyplní formulář a provede tak
registraci do Akce.

4.

V rámci registrace Účastník uvede následující své údaje:
Jméno
Příjmení
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
Bydliště
Číslo Sazka karty

5.

Každý Účastník se může do Akce registrovat pouze jednou. Každý registrovaný účastník obdrží
elektronicky na e-mail udaný při registraci dvě vstupenky na akci.

6.

Vyplněním všech údajů bude registrace řádně provedena.

7.

Zapojením se do Akce Účastník potvrzuje, že se seznámil s Pravidly Sazka Klubu a s Pravidly Akce,
které se zavazuje po celou Dobu trvání Akce dodržovat.

8.

Akce je určena celkem pro 500 účastníků.

9.

Akce se bude konat v Ostravar Aréna, Ruská 3077/135, Ostrava. Akce začíná v 20.00 hodin, vstup
na akci možný od 19.00 hodin.

12. Zaregistrovaní Účastníci budou nejdéle do dne 19. 10. 2017 kontaktování e-mailem, ve kterém
obdrží elektronicky vstupenky, bližší informace a pokyny k účasti na Akci.

III. Osobní údaje
1.

Zapojením se do Akce Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních
údajů“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Organizátorovi jakožto správci, případně
určeným subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, jejichž seznam je uveden na webu
https://www.sazka.cz/ochrana-osobnich-udaju, a to v rozsahu údajů uvedených v registraci (viz
čl. II. odst. 4 výše) pro účely kontroly průběhu Akce a plnění jejích podmínek a pro marketingové
účely Organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb Organizátora včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu
pěti let od skončení Doby trvání registrace s tím, že k uvedeným údajům mohou být přiřazeny i
další údaje získané ke stejným účelům.

2.

Účastník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může
bezplatně a písemně kdykoli odvolat na adrese Organizátora. Účastník má rovněž ve vztahu
k poskytnutým osobním údajům další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména
právo žádat Organizátora o vysvětlení, opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

3.

Souhlas se zpracováním údajů Účastník uděluje v rozsahu údajů uvedených při registraci (viz čl. II.
odst. 4 Pravidel).

4.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v průběhu dané Akce může být důvodem
nepřiznání účasti na Akci. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících
s danou Akcí je Účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu Akce.

IV. Závěrečná ustanovení
1.

Organizátor Akce si vyhrazuje právo kdykoliv Akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat
či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Stránce.
Změna Pravidel Akce nezakládá nárok Účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí
v Akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně
ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Akce, nebude moci Akce
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit,
upravit nebo pozastavit tuto Akci.

2.

Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti
s Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto
Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech,
ani za případné tiskové chyby.

3.

Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé
v průběhu Akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného
nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení
Účastníků nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Akci. Organizátor není rovněž odpovědný
za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Akce nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli
technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

4.

Organizátor Akce si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast na Akci
a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva
vyloučit Účastníka z Akce v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Akce či obecně
závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

5.

Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku
nebo narušit legitimní chod Akce může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů,
může vést k vyloučení Účastníka z Akce a může rovněž zakládat právo Organizátora na náhradu
způsobené škody.

Datum vydání Pravidel: 15.9.2017

