PRAVIDLA AKCE „PRÁZDNINOVÁ HRA DBK“ POŘÁDANÉ OBCHODNÍM
CENTREM DBK BUDĚJOVICKÁ (dále jen „Pravidla“)
I.

Organizátor Soutěže
Organizátorem soutěže (dále jen „Soutěž“) pořádané v obchodním centru DBK Budějovická na adrese
Budějovická 64, Praha 4, 140 00 (dále jen „OC DBK“), je DBK PRAHA a.s., se sídlem Budějovická 64,
Praha 4, 140 00, IČ: 601 93 352, zapsaná zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 2323 (dále jen „Organizátor“).

II.
Termín Soutěže a rozsah
1. Soutěž se uskuteční ve dnech od 4.7. 2022 do 28. 08. 2022 včetně v prostorách OC DBK (dále jen
„Soutěž“). Do Soutěže budou zařazeny unikátní QR kódy PRÁZDNINOVÉ HRY naskenované ve
výše uvedeném období do aplikace věrnostního programu DBK.(dále jen „QR kód“).
2. Soutěž včetně distribuce cen probíhá jen na území České republiky.

III.
Podmínky účasti v Soutěži
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 - ti let, k která je uživatelem věrnostního
programu DBK a splňuje podmínky stanovené těmito Pravidly
(dále jen „Soutěžící“).
2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, jakož i a osoby těmto zaměstnancům
blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

IV.
Pravidla Soutěže
1. Do Soutěže budou zařazeny QR kódy naskenované v rámci akce PRÁZDNINOVÁ HRA DBK
v období od 4. 7. do 28. 8. 2022.
2. Pro každý soutěžní týden počínaje dnem pondělí 4. 7., bude vygenerován unikátní QR kód, který
bude umístěn ve veřejně přístupných prostorách DBK.
a) Soutěžící musí naskenovat QR kód do věrnostní aplikace DBK prostřednictvím skeneru
v aplikaci určeného ke skenování účtenek.
b) Pro každý týden počínají pondělím 4. 7. bude vygenerován unikátní QR kód.
c) QR kód pro daný týden se skenuje pouze jednou.
d) Podle počtu naskenovaných unikátních QR kódů za celou dobu konání soutěže, bude
určena výše výhry. Za každý unikátní naskenovaný QR kód je stanovena výhra:
dárkový šek DBK v hodnotě 1.000 Kč.
3. Organizátor neodpovídá za technické problémy, které mohou vést ke špatnému naskenování nebo
nenačtení QR kódu.
4. Účast v Soutěži zanikne, jestliže Soutěžící v době trvání Soutěže doručí Organizátorovi písemné
sdělení, ve kterém uvede, že se nadále nehodlá Soutěže účastnit. Účast v Soutěži zanikne rovněž
tehdy, pokud Soutěžící odvolá svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle článku
VII. odst. 3 nebo souhlas podle článku VII. odst. 4. těchto Pravidel. Pokud Soutěžícímu účast
v Soutěži zanikne, nemá právo na vydání výhry.

5. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem sortimentu Organizátora. Účast v
Soutěži je současně účastí na marketingové akci.

V.
Výherci Soutěže
1. Výherci Soutěže (dále jen „Výherce“) bude určeni náhodným výběrem z databáze věrnostního
programu. Výběr výherců proběhne po ukončení Soutěže dne 31. 08. 2022. v prostorách oddělení
marketingu OC DBK. Záznam z losování výherce bude uveden na sociální síti www.facebook.com
OC DBK.
2. Celkem bude vylosováno 5 výherců, kteří vyhrají za každý naskenovaný unikátní QR kód, dárkový
šek v hodnotě 1.000 Kč. Maximální výhra pro jednoho výherce tedy může činit 8 dárkových šeků
DBK každý v hodnotě 1.000. Maximální celkový počet rozdaných dárkových šeků v soutěži je 40.
3. Výherce bude o výhře vyrozuměn do 6. 9. 2022 prostřednictvím e-mailové adresy, pod kterou se
zaregistroval do věrnostního systému DBK. O způsobu převzetí výhry bude výherce informován
prostřednictvím výše uvedené mailové komunikace.

VI.
Výhra, její výběr a předání

1. Výhrou se pro účely této Soutěže rozumí: dárkový šek v hodnotě 1.000 Kč za každý naskenovaný
unikátní QR kód.

2. Při předání výhry je Výherce povinen prokázat splnění podmínek této Soutěže ukázáním svého
profilu ve věrnostní aplikace DBK, předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti
s údaji: jméno a příjmení. Při odmítnutí předložení průkazu totožnosti ztrácí Výherce právo na
předání výhry a výhra propadne Organizátorovi soutěže. Jestliže si výherce výhru do 30. 09. 2022
nevyzvedne anebo si s Organizátorem nesjedná jinak, propade výhra Organizátorovi.
VII.
Odpovědnost Organizátora za průběh Soutěže
1. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících
s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, zrušení či úpravou a
změnou jejích Pravidel. Veškerá takováto rozhodnutí budou Organizátorem zveřejněna na
webových stránkách uvedených v článku VIII odst. 3 těchto Pravidel;
2. Na výhry v Soutěži neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu
výher nelze vyplatit v hotovosti. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
3. Okamžikem zapojení do soutěže, tj. naskenováním prvního soutěžního QR kódu dává Soutěžící
Organizátorovi souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak k navázání kontaktu se Soutěžícím jako
Výhercem v průběhu Soutěže. Soutěžící dále souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních
údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o
pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti.
4. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména
že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat
na adrese sídla Organizátora, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
5. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků soutěže má za následek vyřazení Soutěžícího
ze soutěže. Pozdější odvolání souhlasu nemá žádné právní důsledky.

6. V případě pochybností o dodržování povinností Organizátora, jakožto správce osobních údajů, se
může Soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
7. Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn ve smyslu s ustanovení § 77 a
násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno a příjmení, obrazové snímky
Soutěžícího jako Výherce v propagačních a reklamních materiálech Organizátora, a to výhradně v
souvislosti s touto Soutěží a Organizátorem poskytovaných služeb, a to po dobu 3 let od ukončení
Soutěže. Soutěžící rovněž souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na webové stránce
Organizátora za účelem uveřejnění v souladu s článkem V. odst. 1 těchto Pravidel.
8. Správcem a zpracovatelem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů je Organizátor.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být v souvislosti se
Soutěží ve zkrácené verzi zveřejněna v propagačních či jiných materiálech. Tato Pravidla jsou
jedinými úplnými Pravidly a jejich změny mohou být provedeny pouze způsobem v Pravidlech
uvedenými.
2. Tato Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě
na webových stránkách www.dbkpraha.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě u
Organizátora na adrese: DBK PRAHA a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4.

