PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Valentýn v Bredě“

1. Název soutěže
„Valentýn v Bredě“ je spotřebitelská soutěž (dále jen „Soutěž“) určená pro zákazníky obchodního
centra Breda & Weinstein v Opavě nacházejícího se na adrese U Fortny 49/10, 746 01 Opava (dále jen
„OC“). V rámci této soutěže a v souladu s těmito pravidly získá zákazník po nákupu v OC nad 500 Kč
možnost zúčastnit se losování o výhru.
Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném
rozsahu stanoví pravidla této soutěže.

2. Pořadatel Soutěže
Pořadatelem Soutěže je společnost BREDA & WEINSTEIN s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 773/4,
110 00 Praha 1, IČO: 06956998 DIČ: CZ06956998 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. C 292025 (dále jen “Pořadatel”).

3. Doba a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá od 17.1. 2022 do 9.2. 2022 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Místem konání je OC.
4. Podmínky účasti v Soutěži
Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, s kontaktní
adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. Osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) pořadatelé, společnosti spravující OC a nájemci, jakož i veškeré jejich osoby
blízké.
5. Účast ve hře
Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v době jejího trvání uskuteční nákup v OC v minimální hodnotě
500 Kč (pětsetkorunčeských), včetně DPH (dále jen „Nákup“). Platí pro všechny prodejny kromě
Hypermarketu Albert. Při nákupu obdrží soutěžící pokladní doklad/ účtenku, který si za účelem uznání
výhry pečlivě uschová (dále jen „Účtenka“). Následně soutěžící svou účtenku vyfotí a spolu s vlastním
jménem, příjmením, PSČ a telefonním číslem zašle na e-mail: soutez@ocbreda.cz s předmětem:
„Valentýn v Bredě“. V případě, že nebude některé z výše uvedeného zahrnuto do e-mailu, nebude
tento e-mail akceptován do soutěže. Pokud chce soutěžící zvýšit svou šanci na výhru, může
zmíněným způsobem zasílat své účtenky opakovaně v neomezeném počtu. Je však nutné, aby e-mail
obsahoval všechny potřebné informace.

6. Uplatnění výhry/ určení výherců/ distribuce výhry
Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od jakéhokoliv výherce předložení originálu soutěžní účtenky
na základě, které se přihlásil do Soutěže. Pokud soutěžící řádně nepředloží originál účtenky, může být
ze Soutěže Pořadatelem dle jeho uvážení vyloučen.
Po ověření nároku na jakoukoliv výhru může být výherce zveřejněn na sociálních sítích a webové
stránce OC (v rozsahu jméno, příjmení a název obce; nikoliv však celá adresa) v seznamu výherců.
S čímž soutěžící zapojením se do Soutěže výslovně vyjadřuje svůj souhlas.

7. Popis výhry, informování výherců a předání výhry
Výhrou v soutěži je „Romantická večeře pro 2 osoby“ v restauraci Nová Sladovna, která proběhne
14.2.2022 od 18:00 hodin a jejíž peněžitá hodnota nepřekročí výši 2 000 Kč (dvatisíce korun českých),
2x hodinky značky Daniel Klein (pánské a dámské) v hodnotě 1 780 Kč a 1 505 Kč, celkem 3 285 Kč
(třitisícedvěstaosmdesátpět korun českých), Dárkový poukaz do prodejny Feratt v hodnotě 2 000 Kč
(Dvatisíce korun českých) a Dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč (dvatisíce korun českých). Dárkové
poukazy a hodinky budou předány 14.2.2022 po 18:00 hodině v Nové Sladovně.
Výherce bude vylosován po skončení Soutěže, tj. 10.2.2022 ve 12:00 hodin a následně informován
formou e-mailu a formou telefonátu na uvedené číslo.
Při převzetí výhry bude výherci předán k potvrzení tzv. Předávací protokol a Čestné prohlášení o tom,
že dodržel Podmínky soutěže (viz bod 4.). Dokumenty budou vyhotoveny ve 2 stejnopisech.
V případě, že Podmínky nebyly řádně dodrženy, výhra mu nebude předána.

8. Ochrana osobních údajů
Zapojením se do Soutěže soutěžící uděluje pořadateli 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení“) v rámci Soutěže zpracovával tyto osobní údaje soutěžícího: [jméno,
příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mail,] které budou uvedeny na fyzickém
stíracím losu.
[Jméno, příjmení, PSČ, telefonní číslo a e-mail] je možné zpracovat na základě souhlasu
uděleného soutěžícím zapojením se do Soutěže – takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1.
písm. a) nařízení. Soutěžící bere na vědomí, že tyto osobní údaje je nutné zpracovat za
účelem jeho účasti v Soutěži, prověření jeho platné účasti v Soutěži, realizace, vyhodnocení
Soutěže a předání výher a dále pak i k marketingovým účelům pořadatele (např. e-mailová
rozesílka „newsletteru“ OC). Tyto údaje budou pořadatelem zpracovány v průběhu doby
trvání Soutěže a dále 3 let od ukončení Soutěže.
Soutěžící bere na vědomí také, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné,
ale že bez jejich poskytnutí se soutěžící nemůže Soutěže zúčastnit. Soutěžící dále výslovně
souhlasí (a to i s ohledem na ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů) také s tím, aby v případě jeho výhry v Soutěži bylo jeho jméno,
příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s případnou
fotografií/videem/hlasovým záznamem z průběhu předání výhry bezplatně zveřejněny na
webových stránkách pořadatele a/nebo v jeho souvisejících propagačních materiálech, a to
na dobu 1 roku od ukončení soutěže.
Soutěžící bere na vědomí, že podle nařízení má právo zejména:
•
•
•
•
•
•

•

vzít souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv zpět,
požadovat po pořadateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
vyžádat si u pořadatele přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii
na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,
nechat jeho zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování,
požadovat po pořadateli výmaz jeho osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je pořadatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů,
na účinnou soudní ochranu, pokud má soutěžící za to, že jeho práva podle nařízení
byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto
nařízením.

Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost
informací, které má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné,
neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných
údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je
založeno na oprávněných zájmech pořadatele. Pokud pořadatel nemá přesvědčivý
oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je pořadatel povinen
pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.
Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených
práv se může soutěžící obrátit na: soutez@ocbreda.cz. Pořadatel veškeré podněty a stížnosti
řádně prověří.

9. Kontaktní informace
E-mailová adresa pro dotazy k Soutěži: soutez@ocbreda.cz.

10. Další podmínky Soutěže
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel
není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou
uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami.

Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich
dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
Výhra není právně vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu.
Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Výhru je možné vyzvednout v OC na Správě centra
v době provozu Správy centra. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek
týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez
předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit,
anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu jejího
trvání, a to tak, že jakoukoliv takovou změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k
dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli
však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu,
např. zejména z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které
jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které
by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo
pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné
intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu
pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh
Soutěže.
Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné
překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude
možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi
zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní
situace atd.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě
sporu jednostranně posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží
spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze Soutěže, pokud by takový
soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by
vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají
písemně na poštovní adresu pořadatele (U Fortny 49/10, 746 01 Opava), a to do sedmi
pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz).
Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách www.ocbreda.cz. Pravidla mohou
být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží,
avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a
závazná.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s
nesprávným užíváním výher.
Tato pravidla Soutěže respektují právní řád České republiky.
Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.

Výhry v Soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě.
Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají ve prospěch pořadatele.
Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 17. 1. 2022.

