Pravidla Turnajů SAZKA Her
Tento text obsahuje závazná obecná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže, jejíž
podrobnější pravidla jsou uvedena na příslušné stránce konkrétního Turnaje, která na tato
pravidla odkazuje (dále jen „soutěž“ nebo “Turnaj”)
1. ORGANIZÁTOR SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Organizátorem spotřebitelské soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu č. p.
851,190 93 Praha 9, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312 SAZKA a.s. (dále také jen
„SAZKA“ nebo „organizátor“).
2. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Herní postál Sazka.cz na internetových stránkách www.sazka.cz, kde má Turnaj svoji
příslušnou stránku a případně mobilní aplikace SAZKA Hry.

4. ÚČAST NA SOUTĚŽI
Turnaje se může zúčastnit sázející, který je plně registrován (nemá tzv. dočasné konto) do
technické hry a živé hry provozované prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz. Akce se
nemohou účastnit fyzické osoby, u kterých to vylučuje Herní plán Technické hry SAZKA
nebo právní předpisy upravující účast na hazardní hře (dále jen “soutěžící”).
5. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Organizátor nabídne možnost účasti na soutěži každému plně registrovanému účastníkovi
technické hry a živé hry na Herním portálu Sazka.cz, který se v období konání akce přihlásí
na uživatelské konto (tzv. Můj účet) a splní podmínky daného Turnaje. Každý registrovaný
účastník technické hry poté svojí aktivitou může ovlivnit pořadí dosažené v daném Turnaji.
Turnaje jsou vždy časově omezeny, a to na hodiny, dny či týdny. Každý soutěžící získává v
rámci Turnaje body podle výherních kritérií, která jsou v každém Turnaji přesně
specifikována v popisu každého Turnaje. V případě rovnosti bodů vyhrává ten soutěžící,
který výherní počet bodů získal dříve. Každý soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu
aktivních turnajů a jeho účast může být v konkrétním turnaji pouze jednou. V případě, že
soutěžící bude mít zájem tuto nabídku využít, je povinen nabídku akceptovat prostřednictvím
spouštění zmíněné konkrétní technické hry nebo živé hry v režimu hry za peníze, a to v
období konání Turnaje. Akceptací nabídky soutěžící přijímá ustanovení těchto pravidel, která
se zavazuje dodržovat a zároveň potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a souhlasí s
účastí v Turnaji.
V jednotlivých Turnajích na stránce Turnaje bude sestaven žebříček soutěžících dle výsledků
podle stanovených kritérií. V žebříčku jsou soutěžící anonymizováni. Je uvedeno pouze
křestní jméno, počáteční písmeno příjmení, příslušný výsledek a pořadí v rámci daného
Turnaje.
Možná výherní kritéria jsou následující:
-

Počet roztočení na technické nebo živé hře
Součet sázek na technické nebo živé hře

Jednotlivé druhy Turnajů:
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a. Počet roztočení na technické nebo živé hře:
Soutěžící získá určitý počet bodů za každé jedno roztočení na specifikované technické nebo
živé hře či hrách. Každý Turnaj má přesně specifikovanou minimální sázku, počet roztočení a
koeficient přepočtu vsazené sázky na body potřebný k účasti v dané akci.
Př. Jeden získaný bod do soutěžní tabulky za každé roztočení ve výši alespoň 10 Kč
b. Součet sázek na technické nebo živé hře
Soutěžící získá určitý počet bodů za každé jedno roztočení na specifikované technické nebo
živé hře či hrách. Každý Turnaj má přesně specifikovanou minimální sázku, počet roztočení a
koeficient přepočtu vsazené sázky na body potřebný k účasti v dané akci.
Př. Jeden získaný bod do soutěžní tabulky za každou vsazenou jednu korunu. Při sázce 20 Kč
je získaný počet bodů 20. Při sázce 50 Kč je získaný počet bodů 50.
Veškeré informace o způsobu získání výhry, tabulky výher dle pořadí v žebříčku Turnaje a
doby trvání Turnaje jsou uvedeny v popisku jednotlivého Turnaje.
Výhry budou soutěžícím připsány vždy následující den po skončení dané akce.
6. INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Organizátor v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžících v rozsahu
takovém, jak jsou soutěžící registrováni do Herního portálu Sazka.cz (tj. jméno, příjmení, email, telefonní číslo, rodné číslo, místo narození, číslo dokladu, trvalý či přechodný pobyt a
kontaktní adresa), a to za účelem umožnění jejich účasti v soutěži, či jejich kontaktování s
informacemi o průběhu soutěže. 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.
Osobní údaje soutěžících může organizátor předat vybranému spolehlivému partnerovi v
pozici zpracovatele osobních údajů, který by pro soutěž zajišťoval administrativní a
technickou podporu.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů organizátorem 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 organizátorovi jakožto správci stížnost).
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Splněním podmínek účasti 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 organizátora.
Každý účastník Herního portálu Sazka.cz má nárok účastnit se soutěže pouze jednou. Toto
pravidlo není možné obcházet zakládáním či ovládáním uživatelských kont v rámci rodiny,
okruhu blízkých osob atd.
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Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Výhry nejsou
soudně vymahatelné.
Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní
cestou je vyloučeno.
Organizátor bude dohlížet na regulérní průběh soutěže a vyhrazuje si 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 organizátora 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 organizátor oprávněn
učinit kdykoliv, a to i po připsání výher. Dospěje-li organizátor k závěru, že výherce získal
výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení ze soutěže i po jejím
skončení.
Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci
pro soutěžícího, pokud organizátor v konkrétním případě nerozhodne jinak.
Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.
Princip a pravidla soutěže jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít
či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu organizátora.
Tato oficiální pravidla akce jsou po celou dobu trvání akce volně dostupná na www.sazka.cz.
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