PRAVIDLA SOUTĚŽE „Extra hra o 50x 10 000 Kč“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Extra hra o 50x 10 000 Kč“ (dále jen
„soutěž“):
I.

Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice,
160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO:
264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).

II.

Místo a doba trvání soutěže
1.
Soutěž je určená pro stávající a všechny nové členy Sazka Klubu, kteří se jimi stanou v době konání soutěže,
tj. naplní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. III. těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).
2.
Soutěž probíhá na prodejních místech s terminálem SAZKA uvedených v bodě 3, a to od pondělí 14.11.2022
do neděle 4.12.2022, dle otevírací doby prodejních míst s terminálem SAZKA (dále jen „doba trvání
soutěže“).
3.
Prodejní místa s terminálem SAZKA (dále jen „místo soutěže“):
Seznam míst soutěže viz Příloha 1

III.

Podmínky účasti v soutěži jsou:
1.
Být plně registrovaným členem v Sazka Klubu, včetně autorizace telefonního čísla nebo emailu uvedeného
v registračním formuláři a zároveň být držitelem Sazka karty.
2.
Načíst Sazka kartu nebo se identifikovat telefonním číslem, pod nímž je člen registrován v Sazka Klubu, a
to na prodejním místě s terminálem SAZKA v místě a době trvání soutěže, tj. nejpozději do 4.12.2022 včetně.
3.
Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.
4.
Do soutěže budou zařazena čísla Sazka karet soutěžících, kteří splnili shora popsané podmínky účasti
v soutěži.
5.
Každá Sazka karta může být zařazena do soutěže maximálně 100x.
6.
V případě, že existuje důvodné podezření na zneužití, či manipulaci se Sazka kartou, či obcházení pravidel
soutěže, je vyhlašovatel oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěže Extra hra o 50x 10 000 Kč, či mu
zablokovat jeho Sazka kartu.
7.
Účastí v soutěži potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže.

IV.

Průběh soutěže:
1.
Soutěžící načte Sazka kartu, nebo se identifikuje telefonním číslem, pod nímž je registrován v Sazka klubu,
a to na prodejním místě s terminálem SAZKA v místě soutěže. V případě identifikace prostřednictvím
registrovaného telefonním čísla se obsluha prodejního místa soutěžícího doptá na jeho jméno a příjmení,
v případě shody s údaji uvedenými při registraci do Sazka klubu obsluha pokračuje ve splnění požadavku
zákazníka.
2.
Počty načtení karty, nebo identifikace pomocí registrovaným tel. čísla zákazníka se sčítají na jednotlivých
místech soutěže.
3.
Čísla karet, nebo registrovaná tel. čísla, která byla použita pro identifikaci jsou systémem zaznamenávána.
4.
V den slosování soutěže, tj. ve středu 7.12.2022, budou vybrána všechna čísla Sazka karet členů Sazka
Klubu, kteří splnili podmínky účasti v této soutěži a budou identifikována. Následně bude vylosováno padesát
výherců a deset náhradníků, pro případ, že by výherce nesplnil podmínky pro výplatu výhry.
5.
Jeden soutěžící může získat výhru 10 000 Kč pouze jednou v průběhu této soutěže.

V.

Výhry v soutěži:
1. Výhry v soutěži jsou následující:
50x 10 000 Kč
2.
3.

4.

5.

Výherce bude o výhře informován prostřednictvím jeho registrované emailové adresy nebo registrovaného
telefonního čísla, nejpozději do 7 dnů po slosování.
Podmínky pro výplatu výhry jsou: Do 7 dnů od informování o výhře pomocí chytrého telefonu, PC, nebo jiného
zařízení výherce aktivuje zaslaný hypertextový odkaz na internetovou stránku www.sazka.cz a na tomto
odkaze zatočí virtuálním „Bonusovým kolem“, které výherci vygeneruje nárok na vyplacení výhry na prodejním
místě SAZKA (seznam je dostupný zde: https://www.sazka.cz/mapa). Výhra musí být následně na prodejním
místě SAZKA vyzvednuta do 7 dnů od vygenerování nároku na její vyzvednutí.
V případě nesplnění podmínek pro výplatu výhry bude informace o výhře zaslána prvnímu, případně druhému
náhradníkovi a pokud ani druhý náhradní podmínky nesplní, výhra propadá vyhlašovateli.
Tato soutěž má povahu hry a odměny tudíž nejsou právně vymahatelné.

VI.

Informace ke zpracování osobních údajů
1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího v rozsahu tak, jak jsou
soutěžící registrováni do Sazka Klubu (tj. jméno, příjmení, email nebo telefonní číslo, číslo Sazka karty), a to
za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování s informacemi o průběhu soutěže, o výhře či
statusu náhradníka, předání odměny či případného vyřízení stížností apod. U výherců může vyhlašovatel také
pořídit a zveřejnit jeho fotografie spolu s jeho křestním jménem a krajem, ve kterém bydlí, za účelem
marketingové a PR prezentace vyhlašovatele. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je soutěžící (tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou za účelem
administrace soutěže zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení, za marketingovým a
PR účelem pak po dobu nejdéle 12 měsíců od pořízení fotografického záznamu.
2. Na fotografii s výhercem bude užita a šířena podobizna výherce spolu s jeho křestním jménem, názvem kraje,
ve kterém bydlí, a výši odměny, kterou v soutěži vyhrál. Fotografie bude vyhlašovatelem použita na webových
stránkách vyhlašovatele či Sazka Klubu, v newsletterech vyhlašovatele, na sociálních sítích (např. Facebook,
Instagram, YouTube) či v magazínu vyhlašovatele, a to jak bylo již výše uvedeno, nejdéle po dobu 12 měsíců
od pořízení fotografie.
3. Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici zpracovatele
osobních údajů, která by pro soutěž zajišťovala administrativní a technickou podporu.
4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na webu
osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí další informace ke
zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na
ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz
osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost).

VII.

Závěrečná ustanovení
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat
a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele a bere na vědomí informace
o zpracování osobních údajů.
2. Na odměny v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je
vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě
dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
věty. Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.
Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady odměny.
3. Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže,
a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo
vyloučení jakéhokoli soutěžícího z soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu
nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního
řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele
způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze
strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem
výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže,
a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal odměnu v rozporu
s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.
Provozovatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (bez
ohledu na to, zda k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či technické závady) ani za jakékoli technické
problémy či závady vzniklé v průběhu soutěže.

V Praze dne 7.11.2022

Příloha 1 - prodejní místa s terminálem SAZKA (místa soutěže)

ID

název prodej. místa

ulice

č.p.

město

náměstí T. G. Masaryka

56

CHOTĚBOŘ

Pecka

2

PECKA

1. máje

147

ŘEČANY NAD LABEM

Víchová nad Jizerou
nám. T. G. Masaryka
Revoluční

220
2
500

15208035
15613901
15613902

Česká pošta - východní
Čechy
Česká pošta - východní
Čechy
Česká pošta - východní
Čechy
Česká pošta - severní Čechy
Mr. Tobacco s.r.o.
Mr. Tobacco s.r.o.

15614006

VALMONT CR, spol. s r.o.

Svitavská

1814/2

15619701
15623235
15624302
15624303
15624305
15624307
15624601
15626401

Dolní
náměstí T. G. Masaryka
Štemberkova
Českých bratří (TESCO)
Husova
Dvořákova
T. G. Masaryka
nám. Přemysla Otakara II.

94
25
1698
895
69
1161
1061
207

Havlíčkova

1842

CHOTĚBOŘ

15627602
15628201
15629314
15630601
15631001
15633301
15634901
15643101
15644401
15644706
15721405

Stanislava Bendová
Šebrle s.r.o.
PEAL a.s.
PEAL a.s.
PEAL a.s.
PEAL a.s.
Ivana Snítilová
Jan Predný
Tesco Stores ČR a.s. Chotěboř
Dana Růžičková
Jiří Břetenář
TABÁK TRAFICON
Zefyr Náchod s.r.o.
Ilona Van Steelantová
Věra Nečásková
Daniel Svoboda
Jan Machek
Jiří Adamík
TOBACCO DC s.r.o.
PressMedia, spol. s.r.o.

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
HOLICE V ČECHÁCH
NOVÝ BYDŽOV
HRADEC KRÁLOVÉ - NOVÝ HRADEC
KRÁLOVÉ
HAVLÍČKŮV BROD
HOLICE
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
VYSOKÉ MÝTO - LITOMYŠLSKÉ PŘEDMĚSTÍ
JAROMĚŘ - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
LANŠKROUN - ŽICHLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VYSOKÉ MÝTO - VYSOKÉ MÝTO-MĚSTO

Krkonošská
třída Míru
Hradecká (u prodejny Lidl)
Krámská
Svažitá
Na Mýtě
Arnošta Heidricha
Nádražní
Jana Zajíce
nám. T. G. Masaryka
Karlova

183
95
30
165
587
25
276
875
57/17
488

15721406

PressMedia, spol. s.r.o.

třída Edvarda Beneše

1418/23

15721416
15723113
15829401

PressMedia, spol. s.r.o.
Astur & Qanto s.r.o.
František Škrabal

Orlická
Mírová
Dr. A. Hejny

245
865
623

15833001

Martina Vaculíková

Brněnská (OC FUTURUM)

1825/23a

15912301
15912305
15918103
15921603

Josef Chládek
Josef Chládek
MOL Česká republika, s.r.o.
Milan Šrenk

846
160
90
429

15926101

Gabriela Tilkeridisová

Šedivská
Moravská
Horská (ČS MOL)
Deštné v Orlických horách
dálnice D11, směr Praha (ČS
BENZINA)

VRCHLABÍ
PARDUBICE
HOLICE
NÁCHOD
TRUTNOV - KRYBLICE
SEMILY - PODMOKLICE
JAROMĚŘ - JOSEFOV
HOSTINNÉ
PARDUBICE - STUDÁNKA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - MĚSTO
HOŘICE
HRADEC KRÁLOVÉ - NOVÝ HRADEC
KRÁLOVÉ
TŘEBECHOVICE POD OREBEM
LETOHRAD
ÚPICE
HRADEC KRÁLOVÉ - NOVÝ HRADEC
KRÁLOVÉ
LETOHRAD
ČESKÁ TŘEBOVÁ
TRUTNOV - DOLNÍ STARÉ MĚSTO
DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

Cukrovarská

277

CHOLTICE

Pražská

3565

HAVLÍČKŮV BROD

Pardubická

1523

PŘELOUČ

15202013
15204031
15206028

15627001

15930901

Cyklos, výrobní družstvo,
Choltice
Barbora Halouzková

15934501

Lucie Blažková

15930701

OSICE

