PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "MILIONÁŘI"
Soutěžní akci pořádá Konektor Social, s.r.o, se sídlem na Karlově náměstí, 288/17, Nové Město, Praha
2, IČO: 01698567, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210452 (dále jen
„Organizátor“), pro společnost SAZKA a.s., se sídlem v Praze, K Žižkovu 851, 190 93 IČO: 26493993
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7424/MSPH (dále jen „Sazka“).
1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže
Soutěžní akce s názvem „Milionáři“ (dále jen „soutěž“) bude pořádána v termínu od 18. ledna 2021 do
31. ledna 2021, 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“) na území České republiky. Soutěž je
zveřejněna na webové stránce www.sazka-vyhry2020.cz, která je také základním nástrojem
komunikace organizátora s účastníky.
2. Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo
„účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.sazka-vyhry2020.cz, a splní
všechny podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto
pravidel. Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na
území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci organizátora ani
osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Princip soutěže
Soutěž probíhá ve formě kvízu o znalostech soutěžícího o výsledných statistikách společnosti Sazka za
rok 2020 publikovaného na internetové adrese www.sazka-vyhry2020.cz. Účastník může vyplnit kvíz o
třech otázkách. Odpověď lze označit pouze u jedné ze tří předložených odpovědí, přičemž vždy pouze
jedna (1) odpověď je správná. Po vyplnění kvízu je účastník vyzván k vyplnění formuláře v rozsahu
jméno, příjmení, email. Pokud účastník formulář vyplní řádně a včas odešle, a současně splní podmínky
pro účast v soutěži je zařazen do soutěže.
4. Výběr výherců
Organizátor vybere jednoho (1) výherce ze seznamu všech účastníků z České republiky, kteří správně
zodpověděli soutěžní otázky a splnili podmínky soutěže.
Organizátor vybere náhradníky pro případ, že u výherce vznikne překážka bránící předání výhry.
V takovém případě vybere organizátor výherce z náhradníků.
Výherce bude organizátorem informován elektronickou poštou zaslanou na emailovou adresu
uvedenou v registračním formuláři nejpozději do týdne od výběru.
5. Výhra
Výhra je Apple iPhone 12 64GB modrý. V soutěži bude udělena pouze jedna výhra.
Organizátor není oprávněn výhru směňovat za peněžní ekvivalent nebo jiné věcné ceny.

Výherce je oprávněn výhru osobně převzít na adrese a ve lhůtě uvedené v informaci o výhře. V době
předání bude s předchozím souhlasem pořízena fotografie výherce. Pokud výherce nesplní podmínky
předání, ztrácí nárok na výhru. Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout náhradníkovi,
případně ji použít k marketingovým nebo dobročinným účelům.
Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou nesprávnou adresou poskytnutou výhercem.
Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje
taková výhra, kdy výherce neodpověděl do 14 dní ode dne, kdy mu byla zaslaná informace o výhře.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za
vady výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v
souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat. Organizátor neodpovídají za nedoručená
oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu
nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů, mimo jeho kontrolu.
Výherce pro případ výhry dále uděluje ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
bezplatný souhlas organizátorovi, aby pořídil a zaznamenal fotografický záznamy s jeho osobou, a aby
fotografie vzniklé z těchto záznamů byly po případné úpravě a doplnění využívány v reklamě a
propagaci Sazky, zejména na Internetu včetně sociálních sítí a v tisku, a to po dobu dvou let a v rozsahu
neomezeném co do množství, způsobu a teritoria. Účastník bere na vědomí, že jakékoliv záznamy
zveřejněné na Internetu mohu tam dále „žít svým životem“ a že takové užití již organizátor ani Sazka
neodpovídají. Odmítnutí pořízení jakéhokoliv záznamu osoby výherce je překážkou vydání výhry.
6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu
s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu : jméno, příjmení, e-mail a v případě výherce i
fotografie výherce. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže,
včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v
soutěži, předání výher výhercům, a budou uchovány maximálně po dobu 2 let od skončení soutěže,
nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu
soutěže, a nebudou využívány k marketingovým účelům, s výjimkou fotografie výherce.
Pokud soutěžící nebo výherce již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení
soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné
elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: poverenec@konektorsocial.cz.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící nebo výherce,
který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen
„nařízení“):
- právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou
zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních
údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
- právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje
zpracovávají nezákonně,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící nebo výherce získat
osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro
sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

-

právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo požadovat od organizátora přístup ke svým osobním údajům, vysvětlení, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u
dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
Praha 7, PSČ 170 00, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu
s GDPR. Soutěžící nebo výherce však může použít i elektronickou formu, kdy vyplněný formulář
Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR po vyplnění a uložení zašle na e-mail:
posta@uoou.cz nebo do datové schránky: qkbaa2n.

Organizátor tímto informuje návštěvníky webové stránky soutěže, že soutěžní webová stránka může
využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz
cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
7. Práva a povinnosti účastníků.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu
jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání
soutěže nepřetržitě k dispozici na internetové adrese: www.sazka-vyhry2020.cz. Organizátor
neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na
propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci
soutěže za jediné úplné.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro
okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s
podmínkami a pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící bere na vědomí a
souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel. Pokud soutěžící nepřijme pravidla
soutěže, a nebo odmítne souhlas se zpracováním osobních údajů a výherce odmítne souhlas
s pořízením a zveřejněním jeho fotografie, není způsobilý se soutěže účastnit.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit
a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit
kteréhokoli z účastníků, či výherce ze soutěže v případě, že by takový účastník, či výherce porušoval
pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru způsobem odporujícím těmto
pravidlům, či zákonu, využíval komunikační prostředky k poškozování jména organizátora a nebo
společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851/4, Praha, 190 00, Česko IČO: 26493993 vedená u
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7424/MSPH vyloučený účastník, či výherce nemá
nárok na náhradu škody.
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat
právní cestou. Výhru z této soutěže není výherce oprávněn postoupit na třetí osobu. Organizátor tímto
není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
organizátora než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
V Praze dne 13.1.2021

