
PRAVIDLA HRY  
„Hra o 5 kožených kabelek“ 
(dále jen „soutěžní podmínky“)  
 
  
 
I. Úvod  
 

a) Hry s internetovým obchodem www.blancheporte.cz se může zúčastnit fyzická osoba, která 
se do soutěže platně přihlásila v souladu s článkem III těchto pravidel, seznámila se s 
podmínkami soutěže, výslovně a bezpodmínečně se podrobuje jejich znění (dále jen 
„účastník soutěže“).  

 
 
 
II. Pořádání hry 
 

a) Hra probíhá v období 26. 3. 2015 – 30. 4. 2015 na webu www.blancheporte.cz a na 
facebookovém profilu Blancheporte.cz 
 

b) Pořadatelem hry je společnost CEMOD – CZ s.r.o. se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, 
zapsaná v rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále 
jen „pořadatel“)  
 

  
III. Princip hry a podmínky účasti  
 

a) Podmínkou pro účast ve hře a získání výhry je skutečnost, že se účastník hry platně přihlásí 
do hry.  
 

b) Hry se může zúčastnit každý, kdo splní následující podmínky:  
 

 v období 26. 3. 2015 – 30. 4. 2015 se zúčastní hry na www.blancheporte.cz nebo na 
facebookovém profilu Blancheporte.cz, vyplní registrační formulář a odpoví na 
soutěžní otázku. 

• je svéprávný a starší 18 let;  
• není zaměstnancem pořadatele;  
• není považován za osobu blízkou pořadatele nebo jeho zaměstnanců podle ust. § 22, 

občanského zákoníku.  
 

c) Hry se mohou zúčastnit fyzické osoby.  
 

d) Účastník hry splní soutěžní úkol, tj. odpoví správně na soutěžní otázku.  
 

e) Vítězem se stane 5 účastníků hry, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku. 
 

f) V případě více správných odpovědí rozhodují další parametry – čas, který byl potřebný 
k vyřešení úkolu (poskládání kartiček ve hře Pexeso). V případě opětovné shody pak 
rozhoduje dřívější den, hodina či minuta, ve kterém se daný účastník hry zaregistroval 
k účasti na hře.  

 

http://www.blancheporte.cz/
http://www.blancheporte.cz/
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 IV. Hlavní cena 
 

a) Cenou pro výherce je luxusní kožená kabelka v obvyklé prodejní ceně 1250 Kč. Výherci budou 
kontaktováni emailem a to po 30. 4. 2015, což je datum uzávěrky soutěže. Výherci obdrží 
svou cenu na adresu uvedenou v registračním formuláři. Společnost CEMOD-CZ nenese 
žádnou odpovědnost, pokud adresa ve formuláři není uvedena správně a vítěz z toho důvodu 
svou výhru neobdrží. 

b) Odeslání výher na jinou než v této hře zaregistrovanou adresu je vyloučeno.  
 
  
 
V. Ochrana a zpracování osobních údajů  
 

a) Tato hra není organizována ani sponzorována Facebookem. Informace, které účastník hry 
poskytne, poskytujete společnosti CEMOD-CZ s.r.o. 
 

b) Účastník hry uděluje registrací do hry pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů elektronickou formou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých v rámci hry v 
rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, tento souhlas s poskytnutím a 
zpracováním osobních údajů je udělen pro účely realizace hry a předání výhry a dále pro 
marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb. Účastník hry dále uděluje 
souhlas, aby pořadatel zpřístupnil osobní údaje účastníka svým obchodním partnerům za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré zákonné požadavky na ochranu osobních údajů. V 
případě, že se účastník této hry stane výhercem, uděluje souhlas pořadateli s uveřejněním 
svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obce), v propagačních materiálech a na 
webových stránkách pořadatele v rámci vyhlášení výsledků této soutěže. Poskytnutí souhlasu 
se zpracováním osobních údajů je dobrovolné.  
 

c) Účastník hry výslovně uděluje účastí v této hře dle podmínek stanovených v těchto 
pravidlech pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím prostředku 
elektronické komunikace, podle zákona 480/2004 Sb. Účastník může tento souhlas kdykoliv 
odvolat prostřednictvím odkazu uvnitř konkrétního obchodního sdělení.  
 

d) Účastník hry má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům, je oprávněn 
písemně požádat pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm 
zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat pořadatele o vysvětlení nebo 
požadovat, aby pořadatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Účastník této soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména 
že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování 
nebo likvidaci.  
 

e) Účastník hry může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu 
sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.  
 

f) Účastník soutěže uděluje souhlas se zpracováním, použitím a uchováním osobních údajů 
podle čl. V. písm. a), b) na dobu 10 let. Pokud se nerozhodne svůj souhlas odvolat dříve v 
souladu s čl. V. odst. e).  



 
 
  
 
 VI. Závěrečná ustanovení  
 

a) Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou 
věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.  
 

b) Pořadatel hry si vyhrazuje právo vyloučit účastníka hry, který uvede nepravdivé údaje o své 
osobě či bude soutěžit opakovaně pod falešnou identitou. Dále si vyhrazuje právo vyloučit 
účastníka hry, který pomocí technických či softwarových machinací ovlivní výherní parametry 
soutěže. V takovém případě nemá účastník hry nárok na náhradu škody nebo náhradu 
jakýchkoliv nákladů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na herních 
stránkách.  
 

c) Účastníci hry jsou povinni dodržovat pravidla hry i pokyny jejího pořadatele.  
 

d) Pravidla jsou také uložena u pořadatele hry a uveřejněna na oficiálních stránkách pořadatele.  
 
 
  
 
 


