FANDÍME ČESKU NA EURO 2020
SOUTĚŽ
(DÁLE JEN „PRAVIDLA”)
Účelem tohoto dokumentu jsou Pravidla výše uvedeného marketingového projektu
pořádaného společností EUROPLASMA s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Roztylská
2321/19, PSČ: 14800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 145639 (dále jen „Pořadatel“) (celé dále jen „Fandíme Česku“).
Loterie Fandíme Česku na EURO 2020
1.

Jak dlouho Soutěž trvá?

Soutěž probíhá od 31. 05. 2021 do 26. 06. 2020. (dále jen „Doba konání“)
2.

Jak se mohu zúčastnit této Soutěže?

Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele
registrovány jako dárci krevní plazmy a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené
těmito Pravidly (dále jen „Účastník”).
3.

Jak tato Soutěž probíhá?

Soutěž probíhá v dárcovských centrech Pořadatele, v obchodních centrech Westfield Chodov,
Roztylská 2321/19, Praha 4 a Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha (také jako
„Místo“ nebo „Místa“).
Podmínky této Soutěže jsou následující:
A.

Účastník se nominuje do Soutěže na základě absolvování úspěšného odběru a
vyplnění registračního formuláře v Době konání. Do Soutěže se lze přihlásit tolikrát,
kolikrát dárce v Době konání úspěšně daruje krevní plazmu v odběrovém centru
Pořadatele.

B.

Vyplněním registračního formuláře se Účastník přihlašuje do Soutěže dárce a
zároveň vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Přihlášením do Soutěže se dárce stává soutěžícím.

C.

Účastník může vyhrát jednu z níže uvedených 50 výher, a to v závislosti na postupu
losování v souladu s článkem 4 níže.:
a. 2X FOTBALOVÝ MÍČ UNIFORIA
b. 4X PUMA HOME SHIRT B2B
c. 8X PUMA FACR AWAY SHIRT B2B

d. 6X ŠÁLA REPRE LEV
e. 6X FOTBALOVÝ SVĚT REPRE
f.

6X PODSEDÁK REPRE ČRVENÝ

g. 6X HRNEK REPRE BÍLÝ
h. 6X FANOUŠKOVSKÁ RUKA ČR 3
i.

6X KŠILTOVKA PUMA BÍLÁ14

4.

Jak se rozhodne o výherci?

1.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže (dále jen Výherce).

2.

Výherci budou náhodně losování v Místě Soutěže ve čtyřech kolech losování:
a. První kolo losování: 14. 06. 2021 v 10:00
b. Druhé kolo losování: 18. 06. 2021 v 10:00
c. Třetí kolo losování: 22. 06. 2021 v 10:00
d. Čtvrté kolo losování: 26. 06. 2021 v 10:00

3.

První, druhé a třetí kolo proběhne vždy v den zápasu České reprezentace během
základní skupiny fotbalového turnaje EURO 2020. Čtvrté kolo losování o hlavní cenu
Soutěže proběhne poslední den základní skupiny fotbalového turnaje EURO 2020.

4.

V prvním, druhém a třetím kole losování vylosují dva vedoucí pracovníci Pořadatele
8 výherců v každém Místě Soutěže. Ve čtvrtém, závěrečném kole losování, vylosují
dva vedoucí pracovníci Pořadatele 1 výherce v každém Místě Soutěže.

5.

Výherci budou obratem písemně informování Emailem o jejich výhře a budou vyzvání
k jejich vyzvednutí Místě Soutěže.

6.

Výhercem může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky
Soutěže.

7.

Na poskytnutí Dárku nemá Účastník právní nárok. Hodnotu výher nelze vyplatit v
penězích.

5.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY

Pořadatel tímto informuje Účastníka, že za účelem realizace jeho účasti v Soutěži a
zaznamenáním informace o tom, že se stal výhercem, zpracovává jeho osobní údaje, které

k tomuto účelu poskytl, a to v rozsahu jméno, příjmení. Výše uvedené zpracování osobních
údajů Pořadatel vykonává z titulu plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektů údajů.
Kompletní informace o zpracování osobních údajů dle platného znění zákona o zpracování
osobních údajů a čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu „INFORMACE O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY“ dostupné na
https://www.europlasma.cz/o-nas/pravni-dokumenty.html. Pokud o to Účastník požádá, může
podmínky Soutěže i informaci o zpracování osobních údajů také obdržet na recepci každého
z odběrových center Pořadatele.
6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních
hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně
spotřebitele.
Pro vyloučení veškerých pochybností Pořadatel prohlašuje, že všechny Dárky udílené v rámci
Soutěže veškeré regulatorní nároky na odměňování Účastníků podle platných právních
předpisů, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že bude mít
podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v
rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto
rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené
v souvislosti s realizací a užíváním Dárků. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené
osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel, či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení
Soutěže, a to i bez předchozího upozornění. Taková změna pravidel plně nahrazuje předešlé
verze Pravidel a vstupuje v účinnost dnem zveřejnění na stránce www.europlasma.cz.
V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod,
které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se
uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy
České republiky.
Tato Pravidla jsou účinná od 31. 05. 2021.

