ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE
„Dárky k vodě za Váš nákup“
(dále jen „Pravidla“ nebo „pravidla“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce
(dále jen „akce“). Úplná pravidla akce jsou zveřejněna
facebookových a webových stránkách Pořadatele a v písemné
dobu platnosti akce v kanceláři manažera nákupního centra,
centru Karviná, Nádražní ulice 1939/4a, PSČ 731 01, Karviná.

„Dárky k vodě za Váš nákup“
v elektronické podobě na
podobě k dispozici po celou
nacházející se v Obchodním

1. Pořadatel akce: společnost Centrum Karviná s. r. o., se sídlem Praha, Jiráskovo náměstí

1981/6, PSČ 120 00, Česká republika, IČ: 29013879, DIČ: CZ29013879, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 159970 (dále
jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání akce: Obchodní centru Karviná, Nádražní ulice 1939/4a, PSČ
731 01, Karviná (dále jen „nákupní centrum“) v období od 8.6.2017 9:00 hodin do
30.6.2017 20:00 hodin (dále jen „doba trvání akce“).

3. Princip akce:
i.

Účastník: Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní její podmínky.
Účastníkem se může stát každý zákazník nákupního centra, který nakoupí služby
a/nebo výrobky v provozovnách nacházejících se v nákupním centru v době trvání
akce a předloží hostesce stánku nákupního centra maximálně 2 účtenky z jednoho
dne z obchodů/provozoven v nákupním centru (s výjimkou provozoven hypermarketu
Albert, Innogy, směnárny Tourist centrum, Tipgames, Geco, Don Pealo) v celkové
hodnotě minimálně 1.000,- Kč, a získá tak nárok na převzetí dárku, kterým je (i)
nafukovací lehátko společně s (ii) nafukovacím kruhem nebo nafukovacím balónem
(dále jen „dárek“).

ii.

Dárek je možné vyzvednout pouze po dobu trvání akce, pozdější vyzvednutí nebo
pozdější nárok na dárek nebude možný. Pro získání jednoho dárku je nutno předložit
výše specifikované účtenky v minimální celkové hodnotě 1.000,- Kč, a to ve formě
originálu (nikoliv kopie účtenky). Tato účtenka bude účastníkovi označena a není
možné ji opakovaně použít pro účely akce.

iii.

Dárky jsou k dispozici pouze v omezeném množství 940 kusů a je možné je čerpat
pouze do vydání zásob.

iv.

Účastníci akce se mohou akce účastnit opakovaně, pokud opětovně splní její
podmínky.

v.

Podmínkou k převzetí dárku je sdělení (formou písemného vyplnění Registračního
formuláře) kontaktních údajů účastníka pořadateli, tj. jméno a příjmení účastníka, jeho
adresy, telefonického a e-mailového kontaktu.

4. Z akce jsou vyloučeni pracovníci a zaměstnanci pořadatele akce, pracovníci a
zaměstnanci nájemců nákupního centra a osob, které mají v nákupním centru provozovnu
či se podílejí na zajištění provozu nákupního centra, jakož i osoby jim blízké.

5. Na získání dárku není právní nárok. Vymáhání dárku soudní cestou je vyloučeno. Pokud si
účastník dárek nepřevezme v době trvání akce, nárok na dárek a jeho převzetí zaniká.

6. Každý účastník akce uděluje pořadateli akce svůj výslovný souhlas:
a)

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. a zákonem č. 40/1995
Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, uvedených
v Registračním formuláři, včetně fotografií případně pořízených Pořadatelem v souladu
s podmínkami této akce pro účely této akce, jakož i pro další obchodní a marketingové
účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou

b)

c)

být přiřazeny i další údaje. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i
další účastníkovy osobní údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle zák. č.
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále má účastník právo
přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat
jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo
účastníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli, a má za následek
vyloučení účastníka z akce a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím
převzetím;
ve smyslu § 84, § 85 a § 87 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění, souhlas s užitím svého jména, podoby a písemně i jinak zachycených projevů
osobní povahy v průběhu akce, zejména s pořizováním obrazových a zvukových
záznamů, s tím, že tyto údaje a snímky mohou být zveřejněny a šířeny pro komerční
účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi
obvyklými způsoby a případně spojovány s jinými údaji, s jejich následnou úpravou a s
jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla, a bere na
vědomí právo tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu se nedotkne
údajů a snímků již zveřejněných a sdělených.
s těmito Pravidly akce a instrukcemi pořadatele, přistupuje k nim a zavazuje se je plně
dodržovat.
Účastník uděluje Pořadateli shora uvedené souhlasy bez věcného, časového,
množstevního a územního omezení. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto
osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i
prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými
zajištěním organizace této akce či osobám náležejícím do stejného podnikatelského
seskupení jako pořadatel.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce, případně

akci úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Vymáhání účasti na akci nebo
vymáhání výhry (nabídky) soudní cestou je vyloučeno.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit jakéhokoli účastníka z této
akce, a to i bez udání důvodu. Vyřazený účastník nemá nárok na jakoukoli odměnu či
náhradu spojenou s jeho účastí v akci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z akce
zejména takové účastníky, jejichž chování či činnosti proběhly v rozporu s těmito
Pravidly. Bude-li (i) mít Pořadatel podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání
účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo (ii)
pokud k takovému jednání dojde, bude účastník z akce vyloučen; to platí stejně i v
případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla
napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly či podmínkami nebo se zásadami
poctivé soutěže a fair play.

9. Účastník nemůže požadovat výměnou za výhru peněžité plnění a nemá nárok ani na

jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto Pravidlech.
Akce nemá charakter veřejného příslibu dle § 2884 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění.

10. Pořadatel může jednat v dobré víře v jakoukoli listinu, která je mu předložena

účastníkem. Pořadatel bude zkoumat takový dokument pouze po stránce formální;
Pořadatel nebude ověřovat a neodpovídá za pravost nebo platnost jakýchkoli mu
předkládaných dokumentů. Pořadatel nenese odpovědnost v případě, pokud jednal v
souladu s těmito Pravidly na základě účastníkem poskytnutých dokumentů nebo
nepravdivých údajů, o nichž se v dobré víře domníval, že byly podepsány k tomu
oprávněnou osobou, nebo že jsou pravdivé či že se jedná o originály.

11. Tato Pravidla jsou jedinými a úplnými pravidly akce a vstupují v platnost dnem 8.6.2017.
Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

