PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.

POŘADATEL a ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže „KUPTE VÝROBKY CENTROPEN ZA 50 Kč A HRAJTE O CENY V
HODNOTĚ 700.000 Kč“ (dále jen Soutěž) je společnost CENTROPEN, a.s., se sídlem Třída 9.
května 161, Dačice V, 380 01 Dačice, IČ: 00142492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 21 (dále jen Pořadatel).
1.2. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost Knowlimits Group a.s., se sídlem
Rybalkova 375/59, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 24179396, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17638 (dále jen Organizátor).
1.3. Soutěž se řídí podmínkami uvedenými v těchto Podrobných pravidlech soutěže (dále jen Pravidla),
která popisují práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla Soutěže.
2.

DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 29. července 2019 00:00:01 hod. do 15.
září 2019 do 23:59:59 hod. včetně (dále jen Doba platnosti soutěže).
2.2. Soutěž je rozdělná do 7 (slovy sedmi) soutěžních kol, přičemž každé soutěžní kolo začíná v pondělí
00:00:01 hod. a končí v neděli 23:59:59 hod. (dále jen Soutěžní kolo). Jednotlivá Soutěžní kola
začínají a končí k těmto datům (dále jen Doba platnosti soutěžního kola):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.

soutěžní kolo:
soutěžní kolo:
soutěžní kolo:
soutěžní kolo:
soutěžní kolo:
soutěžní kolo:
soutěžní kolo:

29. července – 4. srpna 2019
5. srpna – 11. srpna 2019
12. srpna – 18. srpna 2019
19. srpna – 25. srpna 2019
26. srpna – 1. září 2019
2. září – 8. září 2019
9. září – 15. září 2019

ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále jen Soutěžící):
-

s doručovací adresou na území České republiky,
která dosáhla věku 18 let nejpozději v den předcházející prvnímu dni Doby platnosti soutěže
je způsobilá k právním úkonům,
disponuje soukromou emailovou adresou a tuto adresu uvede v registračním formuláři při
registraci do Soutěže.
3.2. Organizátor a / nebo Pořadatel má v případě oprávněných pochybností právo požádat Soutěžícího,
aby věrohodným způsobem prokázal pravdivost údajů uvedených při registraci do Soutěže a to
např. zasláním kopie dokladu totožnosti. Tímto není dotčeno právo Soutěžícího na ochranu
citlivých údajů jako je např. rodné číslo, číslo občanského průkazu, pasu apod.
3.3. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou zapojené do organizace Soutěže, tedy osoby, které
by jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit průběh Soutěže, a to včetně osob v pracovním a / nebo
jiném podobném vztahu k Pořadateli a / nebo Organizátorovi, včetně vztahu odběratelského a to i
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nepřímého, ve smyslu prodejce nebo distributor produktů značky CENTROPEN a jejich osoby
blízké ve smyslu ust. § 22 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem
stane osoba vyloučená dle předchozí věty, výhra se takovému výherci neodevzdá a na jeho místo
nastoupí další Soutěžící v souladu s odst. 4.13. těchto Pravidel soutěže.
3.4. Podmínkou pro platnou účast v Soutěži je prokazatelný nákup výrobků CENTROPEN (dále jen
Zboží) v Době platnosti soutěže v maloobchodní prodejní síti na území České republiky v minimální
hodnotě 50 Kč (slovem padesát korun českých), přičemž je Soutěžící schopen prokázat tento
nákup originálem daňového dokladu potvrzujícím koupi (dále jen Účtenka).
3.5. Za platnou Účtenku je považován výhradně pokladní doklad vystavený prostřednictvím
elektronické registrační pokladny nebo faktura. Z Účtenky musí být jednoznačně patrné, že
Soutěžící zakoupil Zboží CENTROPEN. Pokud tato podmínka není splněna, je Soutěžící povinen
prokázat nákup Zboží jiným věrohodným způsobem, např. fotografií zakoupeného Zboží.
3.6. Soutěžící, který splňuje podmínky Soutěže uvedené v odst. 3.1. až 3.5. Pravidel a má zájem se
účastnit Soutěže, provede registraci na stránkách www.soutezcentropen.cz (dále jen Soutěžní
stránky) kde úplně a pravdivě vyplní registrační formulář. Použije-li Soutěžící ve své Přihlášce jako
platný daňový doklad fakturu, uvede místo FIK kódu prvních 8 znaků variabilního symbolu.
Obsahuje-li variabilní symbol méně než 8 znaků, nahradí Soutěžící chybějící znaky nulou (nulami).
3.7. Pro účast v Soutěži je dále nezbytné vyjádření svobodného souhlasu Soutěžícího s účastí v
Soutěži a jejími podmínkami, a to tak, že Soutěžící označí a potvrdí zaškrtávací pole „Provedením
registrace souhlasím s úplnými pravidly soutěže a poskytnutím osobních údajů dle podmínek
v těchto pravidlech uvedených.“ Zaškrtnutím / označením tohoto pole zároveň Soutěžící vyjadřuje
souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle článku 7. těchto Pravidel.
3.8. Soutěžící odešle Přihlášku klepnutím na tlačítko „Registrovat“.
3.9. Následně Soutěžící obdrží na emailovou adresu poskytnutou během Registrace pokyny pro
dokončení Registrace (dále také jen Autorizační zpráva). Poté, co Soutěžící klikne na odkaz
obsažený v Autorizační zprávě, bude Registrace platně dokončena a Přihláška přijata.
3.10. Přihlášky jsou přijímány a evidovány v reálném čase v pořadí, v jakém byly do Soutěže přijaty (dále
jen Pořadí). Každé Přihlášce jsou automaticky přiděleny tyto identifikátory: datum přijetí Přihlášky
ve formátu dd.mm.yyyy, přesný čas přijetí Přihlášky ve formátu hh:mm:ss a unikátní evidenční číslo
Přihlášky (dále jen Evidenční číslo).
3.11. Každou Účtenku lze použít pouze jednou a v jedné Přihlášce. Překročením minimální hodnoty
nákupu, uvedené na jedné Účtence dle odst. 3.4 Pravidel, nevzniká Soutěžícímu nárok na
opakované použití této Účtenky. Všechny Přihlášky, jež obsahují již jednou použitý FIK kód nebo
variabilní symbol, jsou považované za neplatné.
3.12. Soutěžící je povinen uschovat všechny Účtenky včetně nevýherních, které použil v Přihláškách; a
to nejméně po Dobu platnosti soutěže a dále po dobu šesti týdnů po ukončení Doby platnosti
soutěže.
3.13. Každý Soutěžící může podat vícero Přihlášek, přičemž každá z nich musí splňovat požadavky
uvedené v těchto Pravidlech.
3.14. Soutěžící je povinen v Přihlášce uvádět pravdivé údaje.
3.15. Pořadatel a / nebo Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny Přihlášky, které budou
obsahovat neúplné nebo nepravdivé údaje a Přihlášky a / nebo které budou jakkoliv jinak odporovat
těmto Pravidlům. Tyto Přihlášky se pokládají za neplatné.
3.16. Vícenásobná účast stejného Soutěžícího s různými emailovými a / nebo doručovacími adresami
není možná.
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3.17. Není možné podávat Přihlášky jménem druhé osoby; a to ani s jejím vědomím. Tyto Přihlášky se
pokládají za neplatné.
3.18. Pokud Soutěžící vrátí zakoupené Zboží, uvedené na Účtence použité v Přihlášce, vyjma zákonné
reklamace Zboží dle § 2158-2174 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; považuje se tato
Přihláška za neplatnou.
3.19. Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
Pravidlům nebo jakýmkoliv způsobem Pravidla poruší nebo se dopustí nekalého jednání; a to i se
zpětnou platností. Všechny Přihlášky podané v Době platnosti soutěže jménem vyloučeného
Soutěžícího se pokládají za neplatné.
4.

VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

4.1. Do Soutěže byly Pořadatelem vloženy tyto výhry (dále také souhrnně Výhry):
a)

b)

c)
d)

7 emisí dárkových certifikátů, přičemž souhrnná nominální hodnota každé jedné emise je
10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých, dále také jen Emise certifikátů v hodnotě 10 000
Kč nebo obecně jen Certifikát). Certifikáty lze uplatnit při nákupu libovolného zboží z aktuální
nabídky internetového obchodu mall.cz.
49 emisí dárkových certifikátů, přičemž souhrnná nominální hodnota každé jedné emise je
5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých; dále také jen Emise certifikátů v hodnotě 5 000 Kč
nebo obecně jen Certifikát). Certifikáty lze uplatnit při nákupu libovolného zboží z aktuální
nabídky internetového obchodu mall.cz.
350 kusů dárkových balíčků s výrobky CENTROPEN (dále jen Dárkový balíček).
3 kusy mobilních telefonů Samsung Galaxy S10+ (dále jen Mobilní telefon).

4.2. Výhry budou rozděleny takto:
a)

V každém Soutěžním kole bude přidělena jedna Emise certifikátů v hodnotě 10 000 Kč dle
článku 4.3 těchto Pravidel.
b)
V každém Soutěžním kole bude přiděleno sedm Emisí certifikátů v hodnotě 5 000 Kč dle
článku 4.3 těchto Pravidel.
c)
V každém Soutěžním kole bude přiděleno padesát Dárkových balíčků dle článku 4.3. těchto
Pravidel.
d)
Za celou Dobu platnosti soutěže budou přiděleny tři mobilní telefony dle článku 4.5. těchto
Pravidel.
4.3. Nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po skončení příslušného Soutěžního kola bude
prostřednictvím algoritmu pro generování náhodných čísel (dále jen Losování a Losovat)
z Evidenčních čísel platných Přihlášek, přijatých v příslušném Soutěžním kole určeno celkem 58
(slovy padesát osm) Evidenčních čísel Přihlášek (dále jen Výherní přihláška). Soutěžící, kterých
jménem byly tyto Výherní přihlášky podány, mají po splnění dalších podmínek Pravidel nárok na
získání Výhry (dále jen Nárok nebo Nárok na výhru).
4.4. Nejdříve bude Losována jedna Výherní přihláška zakládající Nárok na Emisi certifikátů v hodnotě
10 000 Kč. Poté bude Losováno sedm Výherních přihlášek zakládajících Nárok na Emisi certifikátů
v hodnotě 5 000 Kč. Poté bude losováno 50 Výherních přihlášek zakládajících Nárok na Dárkový
balíček.
4.5. Nejpozději do 30 dnů od ukončení Doby platnosti soutěže budou losovány tři Výherní přihlášky
zakládající nárok na Mobilní telefon (dále jen Hlavní losování). Do Hlavního losování budou
zařazeny pouze ty Přihlášky, na jejichž základě po Dobu platnosti soutěže nevznikl Nárok na výhru
Certifikátu nebo Dárkového balíčku.
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4.6. Výherci budou o vzniklém Nároku na výhru informováni prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy,
a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od data, kdy jejich Nárok vznikl. Pro oznámení Nároku bude
použita e-mailová adresa anebo telefonní číslo, jež Výherce uvedl ve své Výherní přihlášce.
4.7. Výherce, jemuž vznikl Nárok na výhru, je povinen doložit oprávněnost tohoto Nároku Pořadateli
nebo Organizátorovi.
4.8. Výherce doloží Nárok na výhru tak, že doručí kopii Účtenky, použité ve Výherní přihlášce (dále jen
Výherní účtenka), v elektronické podobě na e-mailovou adresu soutez@centropen.cz, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl informován o vzniku Nároku. V případě, že
z Účtenky není patrné, že Výherce zakoupil Zboží CENTROPEN, doručí Výherce společně
s Účtenkou fotografii (fotografie) zakoupeného Zboží nebo prokáže nákup Zboží jiným věrohodným
způsobem dle dohody s Pořadatelem a/nebo Organizátorem.
4.9. Pořadatel a/nebo Organizátor má dále právo vyzvat Výherce, aby oprávněnost Nároku navíc
doložil:
-

-

kopiemi vybraných Účtenek, použitých v Přihláškách podaných svým jménem, a to včetně
nevýherních, přičemž počet Účtenek a FIK kód těchto Účtenek určí Pořadatel nebo
Organizátor;
a/nebo originálem vybraných Účtenek použitých v Přihláškách podaných svým jménem, a
to včetně nevýherních, přičemž počet Účtenek a FIK kód těchto Účtenek určí Pořadatel
nebo Organizátor;

a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy; a to způsobem určeným Pořadatelem nebo
Organizátorem. Výherce je oprávněn požadovat po Pořadateli nebo Organizátorovi vrácení
originálu Účtenky. Výherce tuto skutečnost písemně oznámí Pořadateli a / nebo Organizátorovi.
4.10. Platnost Výherní účtenky bude ověřena prostřednictvím aplikace „Ověření účtenky“, Daňový portál,
Elektronické služby Finanční správy České republiky.
4.11. Nedoloží-li Výherce Nárok na výhru dle bodu 4.8. a / nebo 4.9. nebo předloží-li Účtenku
pozměněnou či jinak neodpovídající těmto Pravidlům, jeho Nárok na výhru zaniká.
4.12. Jeden Soutěžící může v Soutěži získat nanejvýš jednu Emisi certifikátů v hodnotě 10 000 Kč, jednu
Emisi certifikátů v hodnotě 5 000 Kč, 3 ks (slovy tři kusy) Dárkových balíčků a 1 ks (slovy jeden
kus) Mobilního telefonu. Bude-li Losováním jako Výherní přihláška určena Přihláška Soutěžícího,
který již v Soutěži získal maximálně přípustný počet Výher, jeho Nárok na výhru bez dalších
podmínek automaticky zaniká.
4.13. Pokud Výherci Nárok na výhru zanikne, přechází tento Nárok na Soutěžícího, jehož platná
Přihláška byla přijata jako další v Pořadí po Přihlášce Soutěžícího, jehož Nárok zanikl (dále jen
Náhradní nárok). Způsob informování o Náhradním nároku a způsob dokládání Náhradního nároku
se řídí podmínkami shodnými pro dokládání Nároku.
4.14. Zánik Nároku a vznik Náhradního nároku neovlivňuje pořadí ani Evidenční čísla přijatých Přihlášek.
5.

DISTRIBUCE A UPLATNĚNÍ VÝHER

5.1. Výhry budou distribuovány na náklady Pořadatele.
5.2. Emise certifikátů budou distribuovány v elektronické podobě ve formátu PDF. Emise certifikátů
bude Výherci doručena prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, kterou Výherce
uvedl ve Výherní přihlášce; a to nejpozději do 60 dnů od ukončení Doby platnosti soutěže.
5.3. Jednotlivé Certifikáty lze uplatnit při nákupu libovolného zboží z aktuální nabídky internetového
obchodu společnosti Internet Mall a.s., U garáží 1611/1, 17000 Praha 7, dostupného na internetové
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adrese mall.cz (dále také jen mall.cz) a to nejpozději do 31. července 2020. Každý Certifikát lze
použít jednotlivě nebo lze v rámci jedné objednávky použít vícero Certifikátů a jejich hodnotu sčítat.
Hodnota Certifikátu / Certifikátů bude odečtena od celkové hodnoty objednávky.
5.4. Výherce je povinen nakládat s Certifikátem v souladu s podmínkami společnosti Internet Mall a.s.,
U garáží 1611/1, 17000 Praha 7. Výjimkou z podmínek je doba platnosti Certifikátu. Certifikát je
platný do 31. července 2020.
5.5. Dárkové balíčky budou doručeny prostřednictvím doručovací společnosti určené Pořadatelem
nebo Organizátorem (dále jen Doručovatel a Zásilka) na doručovací adresu, kterou Výherce uvedl
ve Výherní přihlášce, a to nejpozději do 60 dnů od ukončení Doby platnosti soutěže. Doručování
Zásilek se řídí Obchodními podmínkami Doručovatele.
5.6. Mobilní telefony budou doručeny prostřednictvím doručovací společnosti určené společností
mall.cz na doručovací adresu, kterou Výherce uvedl ve Výherní přihlášce, a to nejpozději do 60
dnů od ukončení Doby platnosti soutěže. Doručování se řídí obchodními podmínkami společnosti
mall.cz.
5.7. Výhry, které z jakéhokoliv důvodu nebyly v Soutěži přiděleny; nebo nebyly doručeny z důvodu
spočívajících na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo vyšší moci; nebo nebyly Soutěžícím
převzaty; propadají ve prospěch Pořadatele.
6.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a hodnoty a
měnit podmínky předávání Výher v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být
Soutěžícím předány v souladu s těmito Pravidly.
6.2. Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Výhry nelze na Pořadateli vymáhat.
6.3. Výhry nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiné typy Výher než je uvedeno v těchto
Pravidlech.
6.4. Pořadatel a / nebo Organizátor neodpovídá za dostupnost výrobků CENTROPEN v prodejní síti.
6.5. Pořadatel a / nebo Organizátor neodpovídá za dostupnost, funkčnost a kvalitu datových a / nebo
hlasových služeb, které Soutěžící využívá.
6.6. Pořadatel a / nebo Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení vzniku Nároku, za nedoručení
Zásilky, za nemožnost navázat s Výhercem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence,
pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí.
6.7. Odpovědnost za vady Výhry se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku.
6.8. Soutěžící bude uplatňovat právo z odpovědnosti za případné vady Dárkového balíčku u
Pořadatele.
6.9. Vztahy vzniklé na základě uplatnění Certifikátu a / nebo vzniklé v souvislosti s výhrou Mobilního
telefonu jsou věcí Soutěžícího a společnosti Internet Mall, a.s., U garáží 1611/1, 17000 Praha 7 a
řídí se Obchodními podmínkami společnosti Internet Mall a.s.
6.10. Pořadatel a / nebo Organizátor a / nebo mall.cz neodpovídají za využití v době platnosti, ztrátu,
zneužití nebo zcizení Certifikátu. Nevyužitý, ztracený, zneužitý nebo zcizený Certifikát nelze
vyměnit za jiný, není možné jej směnit za hotovost nebo prodloužit jeho platnost.
6.11. Pořadatel a/nebo Organizátor si vyhrazuje právo sám rozhodnout o tom, zda a jak bude
komunikovat se Soutěžícím.
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6.12. Pořadatel a / nebo Organizátor má právo bez udání důvodu vyzvat Soutěžícího k předložení kopií
a / nebo originálů libovolného počtu Účtenek použitých v kterýchkoliv Přihláškách podaných
jménem tohoto Soutěžícího, přičemž Soutěžící je povinen předložit požadované Účtenky ke
kontrole nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Nepředloží-li Soutěžící Účtenky
v uvedeném termínu nebo předloží-li Účtenky pozměněné či jinak neodpovídající těmto Pravidlům,
budou dotčené Přihlášky bez dalších podmínek ze Soutěže vyloučeny.
6.13. Dopustí-li se Soutěžící podvodného jednání a/nebo jiného porušení Pravidel s cílem získat
neoprávněně Výhru, bude takové jednání považováno za pokus o neoprávněné obohacení a vůči
Soutěžícímu bude postupováno v souladu s platnou legislativou České republiky. Pořadatel má
rovněž právo na Soutěžícím vymáhat náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Takový
Soutěžící je rovněž trvale ze Soutěže vyloučen.
6.14. Pořadatel a/nebo Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících
se této Soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit,
změnit a/nebo zrušit Soutěž a její Pravidla.
7.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Podáním Přihlášky dává Soutěžící v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů; Pořadateli jako správci osobních údajů (dále jen
Správce) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES; obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
Nařízení) zpracovával tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení,
úplná adresa pro doručování,
telefonní číslo,
emailová adresa,
údaje uvedené na Účtence
informace o tom, z jakého zdroje se Soutěžící o Soutěži dověděl;

a uděluje souhlas s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor
soutěže.
7.2. Osobní údaje uvedené v odst. 7.1. Pravidel je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a
je nutné zpracovat je za účelem :
-

evidence Soutěžícího do Soutěže,
ověření platné účasti Soutěžícího v Soutěži,
ověření Nároku na výhru v Soutěži, pokud Soutěžícímu takový Nárok vznikl,
předání Výhry Soutěžícímu, pokud Soutěžícímu takový Nárok vznikl,
sestavení Výherní listiny,
zasílání obchodních sdělení,
dalších interních potřeb Pořadatele.

7.3. V případě, že Soutěžící získá nárok na Výhru, uděluje Správci souhlas se zveřejněním osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) na internetových stránkách
Pořadatele a/nebo na Soutěžních stránkách a/nebo na facebookovém profilu Pořadatele.
Konkurent dále uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, úplné
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doručovací adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy třetím stranám, pokud to vyžadují
podmínky dodání výher.
7.4. Soutěžící uděluje s výše uvedeným zpracováním výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné.
7.5. Soutěžící na vědomí, že podle Nařízení má právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
vyžádat si od Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
7.6. Chce-li Soutěžící požádat o aktualizaci, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů,
učiní tak písemně formou doporučeného dopisu, odeslaného na adresu sídla Správce. Žádost
nabývá účinnosti okamžikem doručení Správci.
7.7. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k výmazu osobních údajů, jeho účast
v Soutěži končí včetně ztráty nároku na případnou Výhru, byla-li žádost o výmaz doručena před
předáním Výhry Soutěžícímu. Bude-li požadavek na výmaz osobních údajů Správci doručen po
termínu předání výhry, nemá tato skutečnost vliv na Nárok na výhru.
7.8. Osobní údaje v rozsahu dle odst. 7.1. budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od data
registrace do Soutěže.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou Dobu platnosti soutěže a dále nejméně do 31. prosince 2019
k nahlédnutí na Soutěžních stránkách nebo stránkách www.centropen.cz.
8.2. Soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni a účastí v Soutěži se je zavazují dodržovat.
8.3. Pravidla a průběh Soutěže se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V Dačicích dne 29. července 2019
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