
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o Jaguára“ 

 

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

Jaguára na Sazka.cz“ (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 plně registrováni do Herního portálu Sazka.cz 

na www.sazka.cz.  

2.2. Soutěž probíhá od 1. 11. 2018 od 00:01 hodin do 30. 11. 2018 do 24:00 hodin (dále jen 
„doba konání soutěže“). 

2.3. Podmínky účasti v soutěži jsou: 

V době konání soutěže, tj. v období od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 provést vklad 

v minimální výši 300 Kč na Můj účet na Herním portálu Sazka.cz. Tento vklad ve výši 300 

Kč může být proveden i v rámci více vkladů, tj. výsledná částka 300 Kč může být i v součtu 

několika vkladů. 

Soutěžící musí mít nejpozději do 30. 11. 2018 dokončenou plnou registraci na Herním 

portálu Sazka.cz. 

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

podmínky účasti v soutěži v daném soutěžním období. 

2.5. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli.  

3. Průběh soutěže 

3.1. Dne 3. 12. 2018 budou vybráni všichni soutěžící, kteří splnili podmínky účasti v této 

soutěži. Následně budou dne 4. 12. 2018 za účasti notáře vybraní soutěžící, resp. jejich 

hráčské ID a emailová adresa, kterou uvedli při registraci do Herního portálu Sazka.cz, 

slosováni v certifikovaném losovacím zařízení. Zároveň bude vylosováno celkem pět 

náhradních výherců. Soutěžící, jehož hráčské ID a emailová adresa se budou shodovat 

s vylosovaným, získá věcnou výhru, a to automobil Jaguar F-Type coupé 2,0 i4 Turbo 

automat 300k v ceně 1.321.754,- Kč. V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. i) 

zákona č..586/1990 Sb., o daních z příjmů v platném znění bude výhra výherci zdaněna 

zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 15 %, tj. 198.263,- Kč. Tato daň bude odvedena a 

zaplacena vyhlašovatelem. Výherci tak bude předána výhra ve výši 1.321.754,- Kč po 

zdanění. 
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4. Výhry v soutěži 

4.1. Vylosovaný výherce získá věcnou výhru, tj. automobil Jaguar F-Type coupé 2,0 i4 Turbo 

automat 300k v ceně 1.321.754,- Kč. Výherce bude o své výhře informován telefonicky 

na telefonní číslo, které uvedl při registraci do Herního portálu Sazka.cz. Vyhlašovatel 

uskuteční celkem tři pokusy o telefonický kontakt po dobu 3 dnů, tj. od 5. 12. 2018 do 7. 

12. 2018. Prostřednictvím telefonického hovoru bude výherce informován o výhře, 

způsobu jejího předání a dalším postupu.  

4.2. Podmínkou získání výhry je, že výherce umožní vyhlašovateli pořídit fotografii jeho osoby 

spolu s výhrou za účelem marketingové a PR propagace vyhlašovatele. Vyhlašovatel 

bude oprávněn použít fotografii výherce spolu s uvedením jeho křestního jména a kraje, 

ve kterém bydlí. Pokud vylosovaný výherce odmítne pořízení fotografie a její použití ve 

výše uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, ztrácí nárok na výhru ve prospěch 

náhradníka v pořadí dle podmínek čl. 4.3 níže. Podrobnosti o použití fotografie jsou 

uvedeny v čl. 5 níže. 

4.3. V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří výherce ve výše uvedené lhůtě podle čl. 

4.1 kontaktovat nebo odmítne pořízení fotografie podle čl. 4.2, jeho nárok na výhru zaniká. 

Následně bude kontaktován výherce, který byl vylosován jako náhradník jako první 

v pořadí. V případě, že se ani tohoto člena nepodaří kontaktovat nebo odmítne pořízení 

fotografie dle čl. 4.2, bude takto postupováno až do kontaktování soutěžícího, jehož 

náhradní výherní číslo bylo vylosováno jako páté v pořadí. Pokud se vyhlašovateli výše 

uvedeným způsobem nepodaří kontaktovat ani posledního náhradníka nebo i pátý 

náhradník v pořadí odmítne pořízení fotografie dle čl. 4.2, výhra propadne ve prospěch 

vyhlašovatele. 

4.4. Po ověření totožnosti výherce dle dokladu totožnosti v sídle vyhlašovatele na adrese K 

Žižkovu 851/4, Praha 9, výherce obdrží věcnou výhru. O předání věcné výhry bude u 

vyhlašovatele sepsán protokol. 

4.5. Pokud se nebudou údaje uvedené při registraci na Herní portál Sazka.cz shodovat s údaji 

uvedenými v dokladu totožnosti, nebude věcná výhra předána. V takovém případě bude 

postupováno dle 4.3. 

4.6. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Tato soutěž 

má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. 

5. Informace ke zpracování osobních údajů 

5.1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího 

v rozsahu tak, jak jsou soutěžící registrováni do Herního portálu Sazka.cz (tj. jméno, 

příjmení, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo, číslo dokladu, kontaktní adresa), a to za 

účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování s informacemi o průběhu 

soutěže, o výhře či statusu náhradníka, předání výhry či případného vyřízení stížností 

apod., a u výherce také obrazový záznam jeho podobizny spolu s jeho křestním jménem 

a krajem, ve kterém bydlí, za účelem marketingové a PR prezentace vyhlašovatele. 

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je soutěžící 

(tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou za účelem 

administrace soutěže zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení, 



 

 

za marketingovým a PR účelem pak po dobu nejdéle 12 měsíců od pořízení fotografického 

záznamu.  

5.2. Na fotografii s výhercem bude užita a šířena podobizna výherce spolu s jeho křestním 

jménem a názvem kraje, ve kterém bydlí. Fotografie bude vyhlašovatelem použita na 

webových stránkách vyhlašovatele, v newsletterech vyhlašovatele, na sociálních sítích 

(např. Facebook, Instagram, YouTube) či v magazínu vyhlašovatele, a to jak bylo již výše 

uvedeno, nejdéle po dobu 12 měsíců od pořízení fotografie. 

5.3. Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi 

v pozici zpracovatele osobních údajů, která by pro soutěž zajišťovala administrativní a 

technickou podporu. 

5.4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na 

webu osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost 

o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv 

soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo 

požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo 

na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost). 

6. Závěrečná ustanovení 

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

soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani 

oprávněné zájmy vyhlašovatele. 

6.2. 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 účastníka Herního 

portálu Sazka.cz 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 účastníka Herního portálu 

Sazka.cz. 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 ze soutěže i po jejím skončení.  

 

Datum: 9. 10. 2018 


