
 

Úplná pravidla spotřebitelské akce 

„Vánoční soutěž“ 

 

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 
 

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Vánoční soutěž“ (dále jen 
„Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC, s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2523,        
760 01 Zlín, IČ: 60323418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
C, vložka 38954 (dále jen „Organizátor“). 
 

II. Termín akce 
 

1. Akce probíhá v období od 25. 11. do 23. 12. 2021 včetně nebo do odvolání (dále jen „Doba 

konání akce“). 

 

2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII. odstavec 2 těchto pravidel. 

 
III. Účast v Akci 

 
1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 

republiky (dále jen „účastník“).  

 

2. Do Akce je možné zapojit se pouze tak, že účastník vyplní registrační Kupon (dále jen „Kupon“), 

které budou umístěny v 1. podlaží Obchodního domu Zlín u „Ježíškovy pošty“. 

 

3. Akce je možné účastnit se pouze jednou. V případě dvou a více Kuponů odevzdaných jednou 

osobou, bude do akce zařazen jen jeden Kupon.  

 

4. Podmínkou účasti v Akci je řádné vyplnění údajů v rozsahu:  

jméno 
příjmení 
emailová adresa 
telefonní číslo 
podpis 

 

5. Podmínkou pro účast v Akci je vyslovení souhlasu s Úplnými pravidly Akce při vyplňování Kuponu. 

Pravidla Akce jsou k dispozici k nahlédnutí u pořadatele nebo na internetových stránkách 

www.obchodnidumzlin.cz/vanocni-posta/. Účastník se zavazuje je plně dodržovat. 

http://www.obchodnidumzlin.cz/vanocni-posta


 

 

 

 

IV. Průběh Akce a výhry 
 

 
1. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku se zařazuje do Akce. 

 
2. Výhercem se stává 39 účastníků, kteří budou vybráni náhodným výběrem. 

3. Výhrou se rozumí: 
 
1. Relaxační neděle pro 2 osoby ve Spa hotelu Lanterna (pobyt zahrnuje ubytování na 1 noc, 
večeři, snídani a neomezený vstup do wellness) 
2. Sada povlečení House Deco & Flowers v hodnotě 5 000 Kč 
3. Odvoz na snídani vozem zn. Volkswagen z autosalonu Euro Car Zlín + poukaz na snídani v 
Bistrotéce Valachy v hodnotě 500 Kč 
4. Zapůjčení auta na víkend z autosalonu Euro Car Zlín 
5. Vstup do termálních bazénů Wellness Horal (2 dospělí + 2 děti) 
6. Dárkový balíček z papírnictví Grafit (v hodnotě 1 400 Kč) 
7. Poukaz do barber shopu Na Fešáka (v hodnotě 980 Kč) 
8. Poukaz do barber shopu Na Fešáka (v hodnotě 700 Kč) 
9. – 10. Dárkový balíček z papírnictví Grafit (v hodnotě 700 Kč) 
11. – 14. Poukaz do Billy (v hodnotě 500 Kč) 
15. Poukaz do barber shopu Na Fešáka (v hodnotě 480 Kč) 
16. Sada crazy ponožek (3ks) v dárkové krabičce Značkové prádlo 
17. – 19. 1kg sýru Gran Moravia vechio z La Formaggeria 
20. – 29. Dárkový balíček Dm drogerie 
30. – 39. Balíček dobrot od Veselé Veverky 

 
4. Výhra není předmětem kupní smlouvy. Výherci nevznikají práva z vadného plnění. 

 
5. Výhry není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji. 

 

 
 

V. Vyloučení z Akce 
 

6. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem 
nevyhoví pravidlům Akce.  
 

7. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy skupiny HP TRONIC.  



 

 
8. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít 

podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které 
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora 
je konečné, bez možnosti odvolání.  

 
 
 

VI. Ochrana osobních údajů 
 

1. Podmínkou pro účast v Akci je zpracování poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, 

emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Organizátorem jako správcem, a to pro 

účely vyhodnocení této Akce a zasílání informačních emailů týkajících se Akce. Zpracovatelem 

osobních údajů je společnost SmartSelling, a.s.. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovány 

pouze do ukončení Akce. Následně budou osobní údaje evidovány po dobu 2 let od ukončení akce, 

a to pro případ kontroly či sporu či pro statistické, technické a jiné vyhodnocení. Poté budou 

veškeré údaje anonymizovány nebo smazány. 

 

2. V případě, že účastník při vyplňování Kuponu vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení, 

budou mu zasílána marketingová sdělení z Obchodního domu Zlín, z provozů Bistrotéky Valachy, 

zvýhodněných pobytech a akcích Resortu Valachy. 

 

 

3. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních 

údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat 

odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich 

opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. Žádost o vymazaní osobních údajů a žádost o 

omezení zpracování, které jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení Akce, zasílání informačních 

emailů týkajících se Akce a zasílání případných výher před vyhlášením výsledků Akce má za 

následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, 

jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s 

podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

¨ 

 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok 
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.   



 

 

2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez 
udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce 
oznámením na webu Akce. 

 
3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky 
a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP TRONIC, s.r.o., náměstí 
Práce 2523, 760 01 Zlín, emailem na adresu: marketing@obchodnidum.cz . 

 
4. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě 

na adrese Organizátora (na recepci v 3. poschodí.). 
 

5. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 25. 11. 2021 
 

 
 
 

mailto:marketing@obchodnidum.cz

