
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhrajte večeři zdarma!“ a 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Vyhrajte večeři zdarma!” (dále jen 

„soutěž“). 

 

1. ÚVOD 

 

 

1.1. Vstoupením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je 

dodržovat. 

 

1.2. Organizátorem soutěže je společnost OC Velká Ohrada s.r.o., se sídlem Praha 5 - 

Hlubočepy, Na Zlíchově 18, 152 00, zapsaná v obchodním rejstříku C 243948 vedená u 

Městského soudu v Praze, IČO: 04193695 (dále jen “organizátor“).  

 

 

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI  

 

 

2.1. Soutěž probíhá online na Facebookové stránce Obchodního Centra Velká Ohrada: 

https://www.facebook.com/Centrum-Velk%C3%A1-Ohrada-303143286728645/ 

nebo na stránce www.centrumvelkaohrada.cz (dále jen „soutěžní webová stránka“).  

 

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období  

       od 18. 5. 2017 (10:00) do 29. 5. 2017 23:59:00.  

 

2.3. Soutěžící se zapojí do soutěže odesláním formuláře prostřednictvím facebookové 

kampaně nebo vyplněním webového formuláře na adrese 

www.centrumvelkaohrada/new/soutez.html 

 

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI  

 

 

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem 

a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Používáme-li 

v těchto pravidlech označení výherce nebo soutěžící v jednotném nebo množném čísle, 

vztahuje se toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky soutěže. 

 

 

3.2. Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Zapojení jednoho soutěžícího do 

soutěže víc jak jednou je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku 

na jakoukoli kompenzaci.  

 

4. PRŮBĚH SOUTĚŽE  

 

 

https://www.facebook.com/Centrum-Velk%C3%A1-Ohrada-303143286728645/
http://www.centrumvelkaohrada.cz/
http://www.centrumvelkaohrada/new/soutez.html


4.1. Princip soutěže je založen na odeslání jména, emailové adresy a napsáním jedné ze tří 

možnosti- česká, asijská nebo italská kuchyně prostřednictvím formuláře. 

4.2.  Všichni soutěžící mají stejnou šanci na výhru a to i v případě vícenásobného sdílení 

soutěžního příspěvku. 

 

4.3. Vylosování vítěze proběhne do 2 týdnů od ukončení soutěže. 

 

5. VÝHRY V SOUTĚŽI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1x poukaz v hodnotě 500.- kč do restaurace Tankovna v obchodním Centru Velká Ohrada. 

1x poukaz v hodnotě 500.- kč do restaurace Pizza To Go v obchodním Centru Velká Ohrada. 

1x poukaz v hodnotě 500.- kč do restaurace Yumi Time v obchodním Centru Velká Ohrada. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

 

 

6.1. Předání výhry proběhne osobně, v Centru Velká Ohrada na adrese Prusíkova 2577/16, 

Praha, 15500, Česká Republika nejpozději 2 týdny po vyhlášení vítěze. 

  

6.2. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel 

soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry, a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry lze 

převádět na jiné osoby. 

 

6.3. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si 

soutěžící nevyzvedne výhru ani do 10 dnů poté, co byl k tomu vyzván, nárok na výhru 

zanikne a výhra nebude udělena.  

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

 

7.1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním jeho osobních 

údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), a to v 

následujícím rozsahu - jméno, příjmení, a případné další údaje soutěžícím poskytnuté při 

přihlášení nebo v průběhu soutěže.  

 

7.2. Uvedené osobní údaje budou společností Amigal Group, jakožto správcem 

(organizátorem jakožto zpracovatelem), zpracovávány automatizovaně v elektronické formě 

či manuálně v písemné formě po dobu pěti let od prvního přihlášení, a to za účelem řešení 

záležitostí spojených s účastí v soutěži, a dále za účelem zasílání obchodních sdělení 

týkajících se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném 

znění. Účastí v soutěži rovněž uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním jeho 

jména, příjmení a dále souhlas s uveřejněním jeho fotografie (podobizny) ve sdělovacích 

prostředcích, v tištěných či elektronických médiích, na webových stránkách vyhlašovatele a 

„facebookových“ stránkách vyhlašovatele, nicméně pouze pro účely vyhlášení výherců a 

propagace. 

 

7.3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. 

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemnou 

žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 

jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním 



výhry nicméně povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Dále má soutěžící práva dle § 12 a 

§ 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho 

týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat své poskytnuté 

osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na náhradu 

případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, 

že zpracování probíhá v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života.  

 

8. ZÁVĚR 

 

 

 8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je 

dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. Tato 

pravidla jsou návrhem k uzavření smlouvy mezi vyhlašovatelem a soutěžícím. Registrací do 

soutěže soutěžící bez výhrad akceptuje tento návrh k uzavření smlouvy a vzniká tak smluvní 

vztah, jehož obsah je tvořen těmito pravidly. Akceptace s výhradou, a to i taková, která 

podstatně nemění podmínky návrhu, se nepřipouští, ust. § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, se nepoužije.  

 

8.2. Vyhlašovatel ani organizátor soutěže neodpovídá za jakékoli technické problémy v 

souvislosti s účastí v soutěži a nenese odpovědnost za škodu či jakoukoliv újmu způsobenou 

sníženou dostupností internetové stránky. 

 

8.3. 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 jakoukoliv 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 jako je např. manipulace s výsledky soutěže 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.  

 

8.4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.  

 

8.5. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: 

marketing@centrumvelkaohrada.cz. 

 


