PRAVIDLA SOUTĚŽE „ČERNÁ PERLA“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Černá perla” (dále jen „soutěž“) a
souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Vyhlašovatel soutěže
1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851,
190 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7424, IČ: 264 93 993 (dále jen “vyhlašovatel“).
2. Místo a doba trvání soutěže
2.1. Soutěž probíhá prostřednictvím soutěžní stránky dostupné na internetové adrese
http://cernaperla.sazka.cz. (Dále jen “soutěžní stránka”)
2.2. Soutěž proběhne ve třech kolech v období od 18.4 2016 do 8.5. 2016
1. kolo – od 18.4.2016 (11:00) do 24.4.2016 (23:59) (zveřejnění výher proběhne 28.4.2016)
2. kolo – od 25.4.2016 (00:00) do 1.5.2016 (23:59) (zveřejnění výher proběhne 5.5.2016)
3. kolo – od 2.5.2016 (00:00) do 8.5.2016 (23:59) (zveřejnění výher proběhne 12.5.2016)
3. Základní principy soutěže
3.1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli
jiného vkladu.
3.2. Hlavní výhrou v soutěži je černá perla z Tahiti v přibližné hodnotě 10 000 Kč za jeden
kus. V každém soutěžním kole si mezi sebe soutěžící rozdělí 2 černé perly.
3.3. Princip každého kola soutěže je založen na splnění soutěžního úkolu. Ten spočívá ve
vyplnění dopisu na soutěžní stránce a odpovědi na tipovací soutěžní otázku .
a.
Po vyplnění dopisu soutěžící předá dopis té ženě, které dopis adresoval. Způsob
předání dopisu volí soutěžící ze dvou variant. První varianta je zaslání dopisu poštou skrze
dopisní portál na internetových stránkách SAZKY (dále jen “vyhlašovatele”). Zprostředkování
poštovních služeb pomocí dopisního portálu na internetových stánkách vyhlašovatele není
nijak zpoplatněno. Druhá varianta je, že si soutěžící dopis stáhne do PDF formátu, vytiskne
jej a osobně ho předá. Soutěžící musí v obou případech vyplnit svoji e-mailovou adresu,
jinak nebude zařazen do soutěže o černou perlu.
b.
Soutěžící musí zároveň zodpovědět soutěžní otázku. Do užšího výběru projdou
dopisy těch soutěžících, jejichž tip bude nejblíže správné odpovědi. Správná odpověď je
ověřitelná pouze v SAZKA a.s., u odpovědných zástupců vyhlašovatele. Zástupci ze strany
vyhlašovatele nesmí do ukončení soutěžního kola sdělit správnou odpověď kterékoliv jiné
nepověřené osobě. V užším kole pak výherní dopisy vybírá porota dle toho, jak je jejich
sdělení zaujmou. Porota je složená ze dvou zástupců agentury SYMBIO Digital a dvou
zástupců vyhlašovatele.
3.4. Výhru v soutěži získá během tří soutěžních kol celkem šest soutěžících. Každé kolo
soutěže probíhá vždy jeden týden. V jednom kole vyhrávají dva soutěžící. Celkem tedy
vyhraje šest soutěžících během tří týdnů.
4. Podmínky účasti v soutěži
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro

doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovate a dalších společností

podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby
blízké dle § 22 odst. 1 Občanského zákoníku v platném znění.
4.3. Podmínkou účasti v soutěži je zaregistrování kontaktní e-mailové adresy soutěžícího na
soutěžní stránce.

4.4. Soutěžící se může do soutěže registrovat pouze jednou. Zapojení více e-mailových

adres jednoho soutěžícího je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez
nároku na jakoukoliv kompenzaci.
4.5. Soutěžící může napsat a věnovat pouze jeden dopis v průběhu všech kol. To znamená,
že pokud se soutěžící účastní některého soutěžního kola, nelze se účastnit dalšího.
5. Průběh soutěže
5.1. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím soutěžní stránky dostupné na internetové
adrese: http://cernaperla.sazka.cz. Vyhlášení výherců proběhne vždy následující týden po
soutěžním kole. Jména výherců zveřejníme na facebookových stránkách Sazky
https://www.facebook.com/sazka.cz/.
6. Výhry v soutěži
6.1. Výhru v soutěži, tedy černou perlu z Tahiti, získají v každém soutěžním kole dva

registrovaní soutěžící, kteří vyplní a předají dopis, zodpoví soutěžní otázku a zúčastní se
slavnostního předání výher.
6.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit
výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na
straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného
úsilí.
6.3. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel
soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry
nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
6.4. Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Jejím
prostřednictvím budou soutěžící nejpozději do 4 pracovních dnů po ukončení soutěžního
kola informováni o výhře a způsobu jejího předání. Současně budou vyzváni k potvrzení
účasti na slavnostním předání výher. V případě, že soutěžící svou účast nepotvrdí do 3. dne
ode dne obdržení e-mailu pořadatele o výhře, jeho nárok na výhru zaniká.
6.5. Podmínkou získání výhry je osobní účast soutěžícího na slavnostním předání výher,
které proběhne v Praze. Soutěžící může na tuto událost pozvat ženu, které dopis věnoval, a
perlu jí osobně předat. Účast na události pro pozvanou ženu není podmínkou, stejně tak její
účast není podmínkou pro převzetí výhry. Podrobnosti k průběhu předání výhry obdrží
výherci prostřednictvím e-mailu. V případě, že se soutěžící a ty ženy, pro které je výhra
určena, nemohou osobně dostavit k předání výher, mohou za sebe po předchozí domluvě s
vyhlašovatelem poslat náhradníka. V opačném případě bude výhra předána soutěžícímu,
který v soutěži skončil na dalším místě.
6.6. Z předání výher bude pořízen audiovizuální záznam za účelem propagace společnosti
SAZKA a.s. a jejích produktů.
7. Osobní údaje
7.1. Soutěžící uděluje registrací vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých
osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro
marketingové účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od vytvoření
registrace. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno,
příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo
zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem
osobních údajů je vyhlašovatel.
7.2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po
dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob
pověřených vyhlašovatelem. Zpracovatelem z důvodu zajištění organizace soutěže je
zejména společnost SYMBIO Digital s.r.o., IČ: 26492407, se sídlem Na Maninách 14, 170 00

Praha, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85648. Osobní údaje mohou být
předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher.
7.3.
V případě, že soutěžící zvolí dle odst. 3.3 těchto pravidel variantu zaslání dopisu
prostřednictvím dopisního portálu na internetových stránkách vyhlašovatele, pak se soutěžící
zavazuje zajistit souhlas adresáta (adresátky) dopisu se zpracováním jeho (jejích) osobních
údajů ve smyslu zákona a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona v
takovém rozsahu, aby vyhlašovatel (a jím pověřené třetí osoby) mohl řádně splnit své
povinnosti vyplývající z těchto pravidel a ze zákona. Pro tento případ se soutěžící ve smyslu
§ 2890 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále zavazuje uhradit
vyhlašovateli jakoukoli případnou újmu, která mu v souvislosti se zpracováním soutěžitelem
poskytnutých osobních údajů adresáta (adresátky) vznikne.
7.4. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 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 povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále 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 osobní údaje zablokovat
nebo požadovat jejich 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 soukromého a osobního života.
7.5. Soutěžící registrací uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to po dobu 5 let od registrace. Obchodní sdělení je vyhlašovatel
oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro vyhlašovatele
marketingové služby. Tento souhlas je soutěžící oprávněn kdykoliv odvolat zasláním emailové zprávy na e-mailovou adresu vyhlašovatele s uvedením slova „Nezasílat“ v
předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.
7.6. Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména,
příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie ve sdělovacích
prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách
vyhlašovatele, „facebookových“ stránkách vyhlašovatele, pokud je toto užití v souvislosti s
touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům.
8. Závěrečná ustanovení
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.
8.2. 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. 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.
8.3. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné
znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese:
https://cernaperla.sazka.cz/pravidla.pdf. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou
obrátit s dotazem na: cernaperla@symbiodigital.com.
Datum: 11. dubna 2016

