Pravidla soutěže ,,Velká soutěž‘‘
(dále jen ,,soutěžní podmínky‘‘)

I. Úvod
a) Každý, kdo má zájem se stát soutěžícím v soutěži ,,Velká soutěž‘‘, je povinen se důkladně
seznámit s následujícími soutěžními podmínkami.
b) Každý doklad o odevzdání kovového odpadu, tzv. výkupka, zároveň slouží jako soutěžní
kupon ve Velké soutěži. Podepsáním informací, uvedených na této výkupce, se stává doklad
slosovatelným a účastník zároveň souhlasí s následujícími soutěžními podmínkami.
V případě nesouhlasu, se zařazením do tohoto slosování, zákazník přeškrtne větu: ,,Výkupka
je zařazena do slosování 5. ročníku VELKÉ SOUTĚŽE‘‘ .
c) Odevzdáním podepsaného souhlasu (dále jen ,,výkupky‘‘) s následujícími soutěžními
podmínkami se účastník podrobuje znění těchto soutěžních podmínek.

II. Pořádání soutěže
a) Soutěž ,,Velká soutěž‘‘ (dále jen ,,soutěž‘‘) probíhá v období od 30.1.2020 až do 5.12.2020,
12:00 včetně, na provozovně pořadatele pod adresou Vrahovická 52, Prostějov.
b) Pořadatelem soutěže je společnost PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Vrahovická 4720/52,
79601, Prostějov, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C.41272, IČ:
26273993, (dále jen ,,pořadatel‘‘).
c) Organizátorem soutěže je společnost PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Vrahovická 4720/52,
79601 Prostějov, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C.41272, IČ:
26273993, (dále jen ,,organizátor‘‘).

III. Princip soutěže a podmínky účasti
1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splní následující podmínky:
• v období od 30.1.2020 do 5.12.2020, 12:00 včetně, odevzdá kovové odpadové suroviny,
přičemž hodnota vykoupených surovin bude činit nejméně 100,- Kč
• je svéprávný a starší 18 let
2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby.
3. Výkup soutěžícího bude po jeho podpisu výkupky a zařazením do soutěže zařazen do slosování.
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4. Vítězi jednotlivých cen budou vylosováni dne 7.12.2020 a to za účasti notáře, o čemž bude následně
pořízen notářský zápis.

IV. Výhry
Ceny pro výherce:
1. Elektrokolo
2. Bazén
3. Poukaz na nákup zahradní techniky
4. Výčepní zařízení
5. Mobilní telefon
6. Robotický vysavač
7. Chytré hodinky
8. Zahradní gril
9. Nákup sportovního vybavení
10. Sezónní permanentka do letního kina Mostkovice

V. Oznámení o výhře
K písemnému oznámení o výhře bude použita adresa zákazníka - soutěžícího, kterou zákazník soutěžící uvádí na každou výkupku za odevzdané kovové odpadové suroviny. Oznámení bude zasláno
písemně, na tuto uvedenou adresu. Výherce je povinen pořadatele kontaktovat nejpozději do 3 dnů od
obdržení oznámení o tom, že se stal výhercem. V případě, že výherce nebude kontaktovat pořadatele
do 3 dnů ode dne obdržení oznámení o tom, že se stal výhercem, výhra propadne.

VI. Distribuce výher
Výherci budou kontaktování pořadatelem ihned po vylosování výherců, nejpozději do 3 pracovních
dnů. Výherce je povinen předložit při převzetí výhry občanský průkaz. V případě, že výherce nesplní
tuto podmínku, zaniká jeho nárok na výhru. Výhra může být následně použita pořadatelem k dalším
marketingovým účelům bez nároku výherců na jakékoli jiné nebo náhradní plnění. Datum a místo
předání výher bude upřesněno výherci spolu s oznámením o výhře.

VII. Ochrana a zpracování osobních údajů
1. Účastník uděluje předáním svých osobních údajů v rámci vystavení dokladu organizátorovi i
pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů formou v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých
v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa a ČOP. Tento souhlas s poskytnutím a
zpracováním osobních údajů je udělen pro účely realizace soutěže a předání výhry.
2. Účastník soutěže má právo přístupu ke svým zpracovaným osobním údajům, je oprávněn písemně
požádat organizátora a pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm
zpracovány, a v případě porušení svých práv může požádat organizátora, nebo pořadatele o
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vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor nebo pořadatel odstranil závadný stav nebo má právo
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník této soutěže bere na vědomí, že má práva
dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj.
zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování
nebo likvidaci.

3. PV-RECYKLING s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 13 a následného nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). K Vašim
osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému
dochází.
4. Účastník této soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou na
adresu sídla organizátora, nebo pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
organizátorovi, nebo pořadateli. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním
výhry, je účastník vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

5. Správcem výše popsané databáze osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je organizátor a pořadatel. Organizátor a pořadatel nese odpovědnost za jejich
zpracování a ochranu v takovém rozsahu jakém mu byly informace zpřístupněny.

6. Účastník uděluje souhlas se zpracováním, použitím a uchováním osobních údajů podle čl. VII. odst.
1), 2), 3) na dobu 1 roku. Pokud se nerozhodne svůj souhlas odvolat dříve v souladu s čl. VII. odst.
5).

VIII.

Všeobecné podmínky

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré
nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu
spojené s dodávkou výher. Reklamace se na výhry nevztahují. V případě výhry nad 10 000,- Kč je
pořadatel povinen odvést srážkovou daň z výhry ve výši 15 procent.
3. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Pravidla
mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech pořadatele v souvislosti
se soutěží, avšak tato úplná pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a
konečná.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani
jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
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2. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo během konání soutěže změnit pravidla nebo
soutěž omezit a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na
oficiálních webových stránkách pořadatele a organizátora soutěže.
3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systému a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora.
4. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora i pořadatele.
5. Úplné a závazné znění těchto pravidel je uloženo u pořadatele, organizátora hry a uveřejněno na
oficiálních webových stránkách pořadatele – www.pvrecykling.cz

V Prostějově, dne 29.1.2020

Ondřej Batta, jednatel společnosti PV-RECYKLING s.r.o.

4

