
PRAVIDLA VALENTÝNSKÉ SOUTĚŽE  

 

1. Organizátor soutěže 

Spotřebitelskou soutěž „Valentýnská soutěž“ organizuje společnost NC HANA OLOMOUC, a.s. 

se sídlem Vinařská 460/3, Brno, 603 00, IČO:28920261, společnost vedená u Krajského soudu v Brně 
pod sp. zn. B 8522 (dále jen „organizátor“). 
 

Spotřebitelská soutěž se řídí výlučně těmito oficiálními pravidly soutěže (dále jen „pravidla“), která 

popisují práva a povinnosti jejich účastníků a pravidla soutěže (dále jen „soutěž“). 

 

2. Pravidla účasti ve spotřebitelské soutěži 

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 16- ti let. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které 

jsou v dodavatelsko-odběratelském obchodněprávním vztahu k organizátorovi, dále osoby 

v pracovněprávním anebo jiném obdobném vztahu (například osoby působící jako statutární orgány) 

k organizátorovi anebo ke společnostem, které se na soutěži jakýmkoli jiným způsobem podílejí, 

zaměstnanci nájemců jednotek v OC HANÁ a dále blízké osoby všech výše uvedených osob (ve smyslu 

§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) – vyjma blízkých osob pracovníků nájemců prodejen 

v OC HANÁ, adresa Kafkova 1223/8, 779 00, Olomouc (dále jen OC HANÁ). 

 

3. Trvání spotřebitelské soutěže 

Spotřebitelská soutěž se uskuteční dne 18.2.2023 v době 11:00 – 18:00 hodin. 

 

4. Podmínky soutěže 

Do soutěže bude zařazen každý účastník, který v čase trvání soutěže nakoupí zboží v jakékoli prodejně 

nacházející se v OC HANÁ (vyjma prodejen ACTION a hypermarketu TESCO, které do soutěže nejsou 

zahrnuty), a uschová si daňový doklad (dále také jako „účtenka“) vystavený po zakoupení uvedeného 

zboží, jímž prokáže nárok účastnit se soutěže v den slosování tj. 18.2.2023, které se uskuteční v rámci 

eventu Valentýnská soutěž v OC HANÁ. Podmínkou zařazení do soutěže je účtenka prokazující nákup 

v minimální nominální hodnotě 200 Kč. 

Do soutěže o ceny budou zařazeny pouze úplné, čitelné účtenky, které budou obsahovat název 

prodejny, celkovou hodnotu nákupu a datum 18.2.2023. Účtenka, která již byla jednou zaevidována, 

nelze použít pro účely soutěže znovu. Účastník bere na vědomí, že každá účtenka zařazená do slosování 

bude za účelem zamezení jejího opakovaného použití viditelným způsobem označena. Počet 

zařazených účtenek jednou osobou je neomezený, vždy však musí být pro zařazení účtenky do 

slosování splněny výše zmíněné podmínky.  



Soutěž končí 18. 2. 2023 v 18 hodin nebo po vydání všech výher. 

 

 

5. Princip losování a výhry 

Účastník, který se v den akce prokáže platnou účtenkou s datem nákupu 18.2.2023, v minimální 

nominální hodnotě 200 Kč z prodejen OC HANÁ (vyjma prodejen ACTION a hypermarketu TESCO, 

které do soutěže nejsou zahrnuty), si může ihned vylosovat ze soutěžního boxu číslo. Každé číslo 

představuje konkrétní výhru. Tu mu sdělí hosteska, která vzápětí výhru předá. Seznam výher bude 

k dispozici k nahlédnutí. Na jednu účtenku může losovat ze soutěžního boxu pouze jednou. Losuje se 

do vyčerpání zásob výher.  

 

 

6. Postup při vyhlášení a odevzdávaní výher 

 

Jednotlivé ceny budou předány spotřebiteli ihned po vylosování výhry.  Jakmile budou zásoby cen 

vyčerpány, nebude již možné soutěžit. Výherce při předání výhry uvede své jméno a kontakt v podobě 

e-mailové adresy, čímž vyslovuje souhlas s tím, že tento osobní údaj může být použit za účelem 

prezentace a propagace služeb a produktů organizátora, případně provozovatelů obchodů v OC 

HANÁ (především prostřednictvím listinných materiálů, informačních brožur, na webových stránkách 

organizátora, prostřednictvím profilů organizátora na sociálních sítí atd.; dále také jako „účel 

zpracování osobních údajů“). Zpracování těchto osobních údajů se řídí podmínkami uvedenými níže. 

 

7. Odpovědnost organizátora soutěže 

Na výhry ze soutěže nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu jen se 

souhlasem organizátora soutěže. Organizátor soutěže si tímto vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže 

i během jejího trvání, včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat. Vymáhání cen soudní cestou je 

vyloučeno, neboť se nejedná o soutěž provozovanou státem nebo podléhající úřednímu povolení. 

 

8. Daně 

Podle § 4 odst. 1, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je od daně osvobozena cena z veřejné 

soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, 

ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní 

činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč.  

 

 



9. Ostatní ustanovení 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této spotřebitelské 

soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo 

zrušit spotřebitelskou soutěž. 

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí organizátora soutěže konečné a 

závazné. 

Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytnul nepravdivé údaje nebo 

informace, bude oprávněn vyloučit takovéhoto výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru tímto 

zaniká. 

Účastník zároveň souhlasí, aby mu organizátor zasílal informační a propagační materiály, případně ho 

kontaktoval za účelem poskytnutí informací o jeho produktech nebo za účelem jiných reklamních a 

propagačních aktivit. Účastník má právo písemně odmítnout poskytování těchto materiálů a informací. 

 

 

10. Osobní údaje a osobní práva 

Před zapojením se do soutěže dává každý účastník soutěže svůj bezvýhradný souhlas k použití a 

zpracování osobních údajů potřebných pro zapojení se do soutěže, a to v rozsahu jméno, příjmení,         

e-mailová adresa. Tyto osobní údaje mohou být rovněž užity za účelem zpracování osobních údajů, jak 

je stanoveno výše v těchto podmínkách. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž s osobními 

údaji účastníků soutěže bude naloženo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tento souhlas 

se uděluje organizátorovi soutěže.  

Organizátor prohlašuje, že: 

(i) Bude s osobními údaji účastníka nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

(ii) Poskytne osobní údaje třetím stranám jen s předchozím souhlasem účastníka, anebo 

pokud je to stanoveno v těchto pravidlech nebo pokud mu to ukládá obecně závazný 

právní předpis, 

(iii) Osobní údaje účastníka budou zpřístupněné pouze zaměstnancům organizátora, případně 

třetím stranám v subdodavatelském smluvním vztahu k organizátorovi, který zabezpečuje 

naplnění účelu zpracování osobních údajů, jak je specifikováno výše, 

(iv) Osobní údaje účastníka nebude zpřístupňovat veřejnosti bez předchozího souhlasu 

účastníka, pokud tak nestanoví tato pravidla, 

(v) Osobní údaje nebudou zpracovávány v jiných zemí. 

Účastník odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé. 

Zapojením se do soutěže Účastník potvrzuje, že byl organizátorem obeznámen s podmínkami 

zpracování osobních údajů a že byl organizátorem poučen o právu odvolat souhlas se zpracováním 



osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů, přičemž však toto odvolání má účinky pouze do 

budoucna (není jím tedy dotčena zákonnost a oprávněnost zpracování osobních údajů do okamžiku 

jeho odvolání). Organizátor dále prohlašuje a účastník potvrzuje, že byl informován o právu na přístup 

ke svým osobním údajům, o právu na jejich opravu, o právu na jejich výmaz a rovněž o právu podat 

námitku nebo stížnost proti zpracování těchto údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Zúčastněná osoba taktéž vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, přičemž souhlasí, že je bude v plné 

míře dodržovat. 


