Pravidla soutěže „Černá perla“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Černá perla“.
1. Vyhlašovatel a organizátor
1.1 Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže „Černá perla“ (dále jen „soutěž“) je společnost
Kavárna štěstí s.r.o., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO 05111901, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257930 (dále jen
„vyhlašovatel“).
1.2 Pravidla soutěže jsou v plném znění dostupná na webu www.kavarnastesti.cz a na každé
provozovně vyhlašovatele dle čl. 2.2 pravidel.
2. Doba a místo konání soutěže
2.1 Soutěž probíhá v termínu od 26.1.2019 v 8:00 hod. do 14.2.2019 v 21:00 hod. (dále jen
„Doba konání soutěže“) provozovnách vyhlašovatele na území České republiky uvedených v čl.
2.2 těchto pravidel.
2.2 Soutěž probíhá v následujících provozovnách vyhlašovatele:
Kavárna Štěstí
OC Atrium Flora
Vinohradská 151, Praha 3
Kavárna Štěstí
OC Central Kladno
P. Bezruče 3388, Kladno
Kavárna Štěstí
Kolín
Kouřimská 9/B, Kolín
Kavárna Štěstí
Budějovická
Metro Budějovická, Praha 4
(dále jen „Kavárny štěstí“ nebo „Kavárna štěstí“)

3. Podmínky účasti v soutěži
3.1 Do soutěže se zapojí zákazník Kaváren štěstí, který:
- v době konání soutěže učiní v některé provozovně Kavárny štěstí nákup jakéhokoli
nabízeného sortimentu s výjimkou hazardních her (tj. okamžitých loterií, číselných
loterií apod.) v minimální hodnotě 200 Kč,

-

na zadní stranu daňového dokladu (účtenky), který mu bude za nákup předán obsluhou
provozovny čitelně napíše svou emailovou adresu a
účtenku s vypsanou emailovou adresou vhodí do připraveného osudí,
bude souhlasit s pravidly této soutěže.

3.2 Soutěže se soutěžící může za splnění podmínek v čl. 3.1 pravidel zúčastnit opakovaně.
3.3 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v době konání soutěže v pracovním nebo
obdobném vztahu k vyhlašovateli, a osoby, jež jsou k těmto osobám ve vztahu blízkém.
4. Průběh soutěže
4.1 Soutěžící, který splní první podmínku účasti v soutěži dle čl. 3.1 těchto pravidel bude
obsluhou Kavárny Štěstí požádán, aby na zadní stranu daňového dokladu (účtenky) z nákupu
napsal svou emailovou adresu, na kterou bude v případě výhry kontaktován.
4.2 Soutěžící následně vhodí účtenku se svou emailovou adresou do osudí, které bude pro
tento účel na Kavárně štěstí přichystáno.
4.3 Dne 15.2.2019 budou účtenky ze všech osudí umístěných ve všech Kavárnách štěstí dle čl.
2.2. pravidel vhozeny do jediného osudí umístěného na Kavárně štěstí v OC Flóra. Slosování o
výhru proběhne týž den bez účasti veřejnosti.
5. Výhry
5.1 V rámci soutěže bude za splnění podmínek soutěže ze soutěžících vylosován 1 výherce
šperku s černou perlou v hodnotě 10.000 Kč (hlavní výhra) a dále 3 výherci dárkového
kosmetického setu značky Rituals, každý v hodnotě 1.000 Kč (dílčí výhry). Spolu se čtyřmi
výherci bude zároveň vylosováno celkem osm náhradníků.
5.2 Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedl na
zadní stranu účtenky vhozené do osudí, a to do 3 pracovních dnů ode dne slosování.
Prostřednictvím emailové adresy bude výherce informován o výhře, způsobu jejího předání a
dalším postupu. V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří výherce ve výše uvedené
lhůtě kontaktovat (např. email bude neplatný), nebo výherce do 3 dnů od odeslání emailu
vyhlašovatele s oznámením o výhře na tento email vyhlašovateli neodpoví, jeho nárok na
výhru zaniká a vyhlašovatel bude kontaktovat vylosované náhradníky v určeném pořadí.
5.3 Podmínkou získání výhry je, že výherce umožní vyhlašovateli pořídit fotografii jeho osoby
spolu s výhrou za účelem marketingové a PR propagace vyhlašovatele. Vyhlašovatel bude
oprávněn použít fotografii výherce spolu s uvedením jeho křestního jména a kraje, ve kterém
bydlí. Pokud vylosovaný výherce odmítne pořízení fotografie a její použití ve výše uvedeném
rozsahu a k uvedeným účelům, ztrácí nárok na výhru ve prospěch náhradníka v pořadí dle
podmínek čl. 5.4 níže. Podrobnosti o použití fotografie jsou uvedeny v čl. 6 níže.
5.4 V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří výherce ve smyslu podle čl. 5.2 kontaktovat
nebo výherce na email neopoví nebo výherce odmítne pořízení fotografie podle čl. 5.3, jeho
nárok na výhru zaniká. Následně bude kontaktován soutěžící, který byl vylosován jako
náhradník první v pořadí. V případě, že se ani tohoto náhradníka nepodaří kontaktovat či

neodpoví dle čl. 5.2 nebo odmítne pořízení fotografie dle čl. 5.3, bude takto postupováno až
do kontaktování soutěžícího, jehož účtenka byla vylosována jako osmá v pořadí. Pokud se
vyhlašovateli výše uvedeným způsobem nepodaří kontaktovat ani posledního náhradníka
nebo i tento náhradník v pořadí odmítne pořízení fotografie dle čl. 5, odst. 5.3, výhra propadne
ve prospěch vyhlašovatele.
5.5 O předání výhry bude sepsán protokol.
5.6 Podmínkou získání výhry je rovněž dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Tato
soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.
6. Informace ke zpracování osobních údajů
6.1 Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího v
rozsahu jím uvedeného emailu, a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži a jeho
kontaktování s informacemi o výhře či statusu náhradníka, předání výhry, a v případě výherce
také obrazový záznam jeho podobizny spolu s jeho křestním jménem a krajem, ve kterém
bydlí, za účelem marketingové a PR prezentace vyhlašovatele. Právním základem pro toto
zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je soutěžící (tj. umožnění účasti v soutěži a
její administrace). Osobní údaje budou za účelem administrace soutěže zpracovávány po dobu
trvání soutěže jejího vyhodnocení, nejdéle 30 dnů po jejím skončení. Podobizna výherce spolu
s jeho křestním jménem a krajem, ve kterém bydlí, budou vyhlašovatelem zpracovávány za
marketingovým a PR účelem po dobu nejdéle 12 měsíců od pořízení fotografického záznamu.
6.2 Na fotografii s výhercem bude užita a šířena podobizna výherce spolu s jeho křestním
jménem, názvem kraje, ve kterém bydlí, a výši výhry, kterou v soutěži vyhrál. Fotografie bude
vyhlašovatelem použita na webových stránkách vyhlašovatele, v newsletterech vyhlašovatele,
na profilech vyhlašovatele na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube) či v
magazínu vyhlašovatele, a to jak bylo již výše uvedeno, nejdéle po dobu 12 měsíců od pořízení
fotografie.
6.3 Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v
pozici zpracovatele osobních údajů, která by pro soutěž zajišťovala administrativní a
technickou podporu.
6.4 Uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí další informace ke zpracování osobních údajů
soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních
údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz
osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto
správci stížnost) je možné na emailu info@kavarnastesti.cz.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 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 a bere
na vědomí informace o zpracování osobních údajů.
7.2 Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní
cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno
písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za jakékoli
škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za případné
kvalitativní či funkční vady výhry.
7.3 Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.
7.4 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 z soutěže bez nároku na
jakoukoli 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 jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující
nekalým způsobem výsledky soutěže. 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. Provozovatel neodpovídá
za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (bez ohledu na to, zda
k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či technické závady) ani za jakékoli technické
problémy či závady vzniklé v průběhu soutěže.
7.5 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.
Datum vydání Pravidel: 25.1.2019

