Pravidla soutěže
Účelem tohoto dokumentu je jasná úprava pravidel soutěže
„Každý den 2000,-“ (dále jen „soutěž“)
1. Organizátorem soutěže je:
CRESTYL properties s.r.o.
Se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 27621588
DIČ: CZ27621588
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
119506
(dále jen „organizátor“)
2. Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 1. října 2018 07:00:00 hod. do 31. října 2018 17:45 hod. (kromě
28. října 2018) (dále jen „doba konání soutěže“) v obchodním centru Central
Jablonec, Komenského 18, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „místo konání
soutěže“).
3. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na
území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která v době
konání soutěže (i) provede a zaplatí kvalifikační nákup ve výši min. 500,- Kč (slovy:
pět set korun českých) na jedné účtence nebo provede a zaplatí kvalifikační nákup
dárkového poukazu Central Jablonec v min. hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun
českých) a (ii) dá svůj souhlas s těmito pravidly soutěže (viz bod 13. níže). Kvalifikační
nákup lze provést v jakémkoliv obchodě v místě konání soutěže, musí však být učiněn
v době konání soutěže.
Účastník soutěže si musí uschovat účtenku prokazující každý soutěžní nákup. Tuto
účtenku musí předložit účastník organizátorovi soutěže před účastí v soutěži
a opakovaně v případě uplatnění nároku na výhru. Pokud výherce nepředloží
účtenku prokazující kvalifikační nákup, přestává být výhercem.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všichni zaměstnanci
obchodníků provozující své obchodní jednotky v místě konání soutěže, zaměstnanci
spolupracujících agentur, dodavatelů a společností a rodinní příslušníci těchto
zaměstnanců v přímé linii.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes
uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které
poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. V případě, že již výhra byla
předána, je takováto osoba povinna ji neprodleně vrátit.
4. Průběh a princip soutěže:
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Princip soutěže je postaven na denní odměně jednoho účastníka soutěže
dárkovými poukazy Central Jablonec v celkové hodnotě 2000,- Kč (slovy: dva
tisíce korun českých) v době konání soutěže.



Každý den bude vylosován jeden soutěžící z předcházejícího dne, který splnil
podmínky účasti v soutěži.



Každý účastník soutěže, který (i) provedl kvalifikační nákup v době konání soutěže
a (ii) předložil ke kontrole účtenku na infostánku Central Jablonec, obdrží, za
každých 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) uvedených na předložené účtence
z kteréhokoliv obchodu v místě konání soutěže nebo za každých 500,- Kč (slovy:
pět set korun českých) zaplacených za dárkové poukazy Central Jablonec v době
konání soutěže, soutěžní kartu s jedinečným číslem (dále jen „soutěžní karta“).



Soutěžní kartu získá účastník, dle podmínek pravidel soutěže, na infostánku
Central Jablonec každý den, v době konání soutěže, v provozní době infostánku
od 10:00 hod. do 18:00 hod., poslední den doby trvání soutěže 31. 10. 2018 do
17:45 hod.



Soutěžící může uskutečnit kvalifikační nákup v kterémkoliv dni soutěžního období
a na základě účtenky získat soutěžní kartu v den uskutečnění nákupu nebo
kterýkoliv den soutěžního období po dni uskutečnění nákupu. Rozhodující je datum
vystavení účtenky uvedený na účtence. Předložená účtenka bude organizátorem
soutěžícímu označena symbolem soutěže.



Soutěžící může použít jednu účtenku pro získání soutěžní karty/karet pouze
jedenkrát.



Každý den bude organizátorem vylosováno jedno jedinečné číslo soutěžní karty z
čísel vydaných soutěžních karet v předcházejícím dni doby konání soutěže.
Vylosované jedinečné číslo bude uveřejněno v den losování, nejpozději však 3.
den po dni losování, na www.centraljablonec.cz. Účastník, který obdržel soutěžní
kartu, která obsahuje vylosované číslo, a splnil podmínky pravidel soutěže, obdrží
na infostánku Central Jablonec, v provozní době infostánku, dárkové poukázky
Central Jablonec v celkové hodnotě 2000,- Kč.



Organizátor si vyhrazuje právo opakovaně zkontrolovat, zda výherce splňuje
veškeré požadavky pro účast v soutěži. Pokud bude zjištěno, že tomu tak není,
přestává být daná osoba výhercem, a je povinna vrátit případně již převzatou
výhru.



V každém dni může být provedeno pouze jedno losování a vybrán jeden výherce.

5. Výhry v soutěži


Výhrou v soutěži jsou dárkové poukázky Central Jablonec na nákup v obchodním
centru Central Jablonec v obchodech, které dárkové poukázky přijímají.
Aktualizovaný seznam je uveřejněn na www.centraljablonec.cz
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Každý den je hodnota výhry 2000,- Kč, složená z dárkových poukázek Central
Jablonec.



Soutěžící – výherce si může výhru vyzvednout po uveřejnění výsledku losování
nebo kterýkoliv následující den, nejpozději však do 10. 11. 2018 do 17:45 hod.
Výhry se vydávají na infostánku Central Jablonec každý den od 10:00 do 18:00
hod. na základě předložení soutěžní karty s odpovídajícím soutěžním číslem, které
bylo vylosováno, a příslušnou kvalifikační účtenkou ze soutěžního období, která
byla označena symbolem soutěže.

6. Uplatnění výher v soutěži:
Účastník této soutěže nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora,
než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za plnění, dodávaná
třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci
soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné
reklamace.
7. Účast v soutěži je podmíněna souhlasem soutěžícího s pravidly soutěže, které se
soutěžící zaváže plně dodržovat. Převzetí výhry v soutěži je dále podmíněno
udělením souhlasu soutěžícího se zpracováním jeho osobních údajů za účelem
vyhodnocení výsledků soutěže (viz bod 14. níže).
8. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže.
Organizátor není povinen zajistit a nebude zajišťovat poštovní či jinou dopravu
výher či zpráv výhercům.
9. Do soutěže budou zařazeni pouze soutěžící s platnou účtenkou z kvalifikačního
nákupu. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech
kvalifikačních účtenek.
10. Soutěžící se do soutěže mohou zapojit opakovaně, ale vždy pouze s platnou
účtenkou z dalšího kvalifikačního nákupu.
11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího
s konáním soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či
nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským
faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu
soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
12. Organizátor je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž pozastavit, odvolat, předčasně ukončit anebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na
propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o
sporných otázkách přísluší vždy organizátorovi soutěže. Organizátor soutěže je
oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky
k průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou
v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané
později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.
3

13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly.
14. Převzetí výhry v soutěži je podmíněno souhlasem soutěžícího dle Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“),
se zpracováním osobních údajů soutěžícího, a to v rozsahu, který organizátorovi
umožňuje vyhodnotit výsledky soutěže, včetně kontroly toho, zda výherce splňuje
podmínky pro účast v soutěži (viz bod A vzorového souhlasu, který tvoří přílohu
těchto pravidel); soutěžící souhlas v požadovaném rozsahu udělí písemně před
převzetím výhry. Soutěžící je dále oprávněn udělit organizátorovi soutěže souhlas
se zpracováním jeho osobních údajů pro další účely (viz bod B až C vzorového
souhlasu) s tím, že udělení souhlasu soutěžícím pro tyto další účely není
podmínkou převzetí výhry v soutěži.. Bližší informace ohledně práv účastníka
soutěže vyplývajících z Nařízení jsou obsahem samotného souhlasu.
15. Výše specifikovaný souhlas bude soutěžícím udělen zároveň i se zpracováním
těchto osobních údajů prostřednictvím společností FACILITY PRO s.r.o., se sídlem
Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 28166990, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130071 a Mark2
Corporation Czech a.s., se sídlem Pod višňovkou 23/1662, 14000 Praha 4, IČO:
25719751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 5692, jako zpracovateli osobních údajů.
16. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všichni zaměstnanci
obchodníků provozující své obchodní jednotky v místě konání soutěže,
zaměstnanci spolupracujících agentur, dodavatelů a společností a rodinní
příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane
taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
17. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na www.centraljablonec.cz a zároveň jsou
uložena v písemné podobě na infostánku Central Jablonec.

V Jablonci nad Nisou dne: 28. 9. 2018
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Příloha
Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů
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