PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„S kartou Mastercard to vyhrajete“

Základní informace

I.

1.

Tento dokument (dále také jako „Pravidla“) představuje úplnou úpravu pravidel
marketingové soutěže s názvem „S kartou Mastercard to vyhrajete“ (dále také jako
„Soutěž“).

2.

Pořadatelem Soutěže je:
PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798,
DIČ: CZ25194798, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858 (dále také jako „Pořadatel“).

3.

Partnerem Soutěže je:
MasterCard Europe SA, se sídlem v Belgii, 198A, Chaussée de Tervuren, 1410
Waterloo, identifikační číslo RPR 0448038446 (dále jen jako „Partner“).

4.

Zajišťovatelem technického servisu Soutěže je:
Comdata Czech a.s., se sídlem Drahobejlova 36, Praha 9, 19000, IČ: 26418037,
DIČ: CZ26418037, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 6908 (dále také jako „Technický partner“).

5.

Doba trvání a místo konání Soutěže:
Soutěž trvá od 20. 11. 2017 do 17. 12. 2017 včetně (dále také jako „Doba trvání
soutěže“) na území České republiky (dále také jako „Místo soutěže“).
II.

Podmínky účasti v Soutěži

1.

Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let nejpozději
v první den Doby trvání soutěže (dále také jako „Soutěžící“ nebo „Spotřebitel“).

2.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k Pořadateli, Partnerovi, Technickému partnerovi a/nebo k jakémukoli
subjektu patřícímu do skupiny Deutsche Post AG, a osoby jim blízké ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.

Spotřebitel se může do Soutěže zapojit za předpokladu, že v průběhu Doby trvání
soutěže:
a) zaplatí za doručení zásilky Pořadatele platební kartou Mastercard nebo Maestro a
dále
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b) odešle soutěžní registrační formulář s obsahem uvedeným v čl. II. odst. 4 těchto
Pravidel.
4.

Formát soutěžního registračního formuláře je:
„PPL CISLO ZASILKY“
kde číslem zásilky se rozumí jedenáctimístné unikátní číslo konkrétní zásilky
Pořadatele (PPL), která byla řidiči při doručení uhrazena platební kartou MasterCard
nebo Maestro.
Příklad soutěžní PPL zásilky:
„PPL 80117591113"

5.

Pokud Soutěžící odešle soutěžní registrační formulář v platném formátu, kód zásilky je
správně uveden a nebyl již dříve použit v jiném soutěžním registračním formuláři,
obdrží automaticky odeslanou odpověď s následujícím zněním:
,,Děkujeme za Vaši účast v soutěži PPL a Mastercard. Výherci budou kontaktováni
telefonicky do 3 dnů. Vaše PPL“
III.

Výhry a způsob určení výherce

1. Výhrou je předplacená karta Mastercard v hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc
korun českých). V Době trvání soutěže Pořadatel vyplatí celkem 12 výher. Každý
výherce obdrží 2 předplacené karty Mastercard, které budou nabity peněžními
prostředky v celkové výši (tj. na obou předplacených kartách celkem) odpovídající
eurovému ekvivalentu částky 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Přepočet
z českých korun na eura bude proveden kurzem UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. ke dni vydání předplacené karty Mastercard.
2.

Soutěžím týdnem je každý kalendářní týden v Době trvání soutěže. Každý soutěžní
týden vyhrávají 3 (tři) výherci.

3.

Výherci za každý soutěžní týden budou určeni vždy nejbližší pracovní den následující
po daném soutěžním týdnu, a to následujícím způsobem:
Všechny registrační formuláře platně doručené dle Pravidel Soutěže v daném
soutěžním týdnu budou seřazeny v pořadí, v jakém byly Technickému partnerovi
doručeny a podle pořadí jim budou přidělena pořadová čísla. Celkový počet
registračních formulářů platně doručených v daném soutěžním týdnu dle Pravidel
Soutěže bude postupně násoben čísly 1/4, 2/4 a 3/4. Jako výherní registrační formuláře
budou označeny registrační formuláře, jejichž pořadová čísla budou rovna výsledkům
určeným násobením popsaným v předchozí větě a zaokrouhleným na celá čísla
nahoru. Odesílatelé výherních registračních formulářů se stanou výherci. V případě
pochybností o osobě výherce bude postupováno dle článku V. odst. 4 těchto Pravidel.

4.

Pokud bude do soutěžního týdne doručeno více než 3 registračních formulářů, ale
méně než 100 registračních formulářů, bude se při určování výherních registračních
formulářů postupovat tak, jak je popsáno v předchozím odstavci s tím, že pokud bude
výpočtem označen jeden registrační formulář jako vícekrát vyhrávající, jako výherní
se vždy vybere následující v pořadí doručený volný formulář, který dosud nebyl
výherní. Každý soutěžní týden tedy může jeden formulář vyhrát pouze 1x. Pokud bude
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do soutěžního dne doručeno 3 a méně registračních formulářů, budou jako výherní
označeny všechny registrační formuláře.
5.

Výherci budou telefonicky kontaktováni nejpozději třetí pracovní den poté, co vznikl
jejich nárok na výhru. Pokud výherce nebude reagovat ani na druhé telefonické
zavolání, ztrácí nárok na výhru a místo něho bude určen náhradní výherce.

6.

Jako náhradní výherce bude vybrán soutěžící, jehož registrační formulář má pořadové
číslo o jedna vyšší než pořadové číslo výherního registračního formuláře, jejíž
odesílatel ztratil nárok na výhru.

7.

Soutěžící se do Soutěže může zapojit i opakovaně, vždy však s novým kódem zásilky.
Pro vyloučení pochybností platí, že s jednou zásilkou Pořadatele zaplacenou kartou
Mastercard nebo Maestro, resp. s jedním kódem zásilky se Soutěžící může zúčastnit
Soutěže jen jedenkrát. Soutěžící může zvítězit nejvíce jedenkrát za celou Dobu trvání
soutěže.
IV.

Souhlas s pravidly soutěže a ochrana osobních údajů

1.

Soutěžící registrací do soutěže přes webový formulář dobrovolně vyjadřuje souhlas
s těmito Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat po Dobu trvání soutěže.

2.

Účastí v Soutěži současně Soutěžící dává Pořadateli, Partnerovi a Technickému
partnerovi svůj výslovný souhlas se zpracováním následujících osobních údajů a
dalších informací:
a) souhlas se záznamem času přijetí soutěžního registračního formuláře
b) souhlas se zasíláním informačních SMS zpráv týkajících se Soutěže
c) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek
uvedených v čl. IV. odst. 3, 4 a 5 těchto Pravidel.

3.

Účastí v Soutěži dává Soutěžící Pořadateli, Partnerovi a Technickému partnerovi svůj
výslovný souhlas s tím, že po dobu 5 (pěti) let od začátku Soutěže mohou zpracovávat
jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo, a to
výhradně pro účely realizace a vyhodnocení Soutěže, doručení výhry a zveřejnění
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště (pouze obec) na výherní
listině na www.ppl.cz, a dále pro marketingové účely Pořadatele a Partnera.
Poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním v rozsahu uvedeném
v těchto Podmínkách je dobrovolné, bezplatné a zpracování bude probíhat
v elektronické podobě. Soutěžící si je vědom toho a dává výslovný souhlas s tím, že
může dojít k přenosu jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku
Pravidel mimo Českou republiku do Belgie (sídlo Partnera).
4. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného oznámení
o odvolání svého souhlasu na adresu sídla Pořadatele, Partnera a Technického
partnera. Odvolání souhlasu před uplynutím Doby trvání soutěže, resp. před
odevzdáním případné výhry, má za následek vyloučení Soutěžícího ze Soutěže.
V takovém případě nebudou osobní údaje Soutěžícího nadále zpracovávány,
s výjimkou práva Pořadatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a
adresa bydliště Soutěžícího pro vlastní potřebu za účelem vyloučení možnosti, že tyto
údaje budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb, dle ustanovení § 5 odst.
9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinnému znění, (dále jen
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„ZoOOÚ“) a ponechání zveřejnění osobních údajů výherce na výherní listině na
www.ppl.cz/ftp/soutez/vyherni_listina.pdf.
5.

Soutěžící prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících ze ZoOOÚ, zejména
z ustanovení § 11 a § 21 ZoOOÚ, tj. o svém právu požadovat po Pořadateli, Partnerovi
a/nebo Technickém partnerovi informaci o zpracování svých osobních údajů, právu na
opravu osobních údajů. Soutěžící dále prohlašuje, že si je vědom toho, že (a)
Pořadatel, Partner a Technický partner jsou povinni předat Soutěžícímu požadované
informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné k poskytnutí informace, (b) pokud zjistí nebo se bude domnívat, že
Pořadatel, Partner a Technický partner provádí zpracování osobních údajů v rozporu
se zákonem a s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího, může Soutěžící:
-

požádat Pořadatele, Partnera a/nebo Technického partnera o vysvětlení;
požádat Pořadatele, Partnera a/nebo Technického partnera o odstranění takto
vzniklého stavu, zejména může Soutěžící požadovat blokaci, provedení opravy,
doplnění, nebo likvidaci svých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování práv dle ZoOOÚ se může Soutěžící obrátit se
svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
V.

Ostatní ustanovení

1.

Výhra bude výherci doručena Pořadatelem nejpozději do 5 pracovních dní po
ukončení soutěže na adresu, kterou uvede výherce jako adresu pro doručení výhry
v rámci telefonického rozhovoru dle čl. III. odst. 5 těchto Podmínek. V případě, že se
nepodaří doručit výhru výherci na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok
výherce na získání této výhry.

2.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly
Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny, resp. budou ze Soutěže vyloučeny. O
nezařazení, resp. o vyloučení, osoby jednající dle předchozí věty rozhoduje vždy
Pořadatel. Pokud se ukáže, že se jakákoliv osoba i přes uvedená Pravidla stala
výhercem v Soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí
nárok na výhru a tato výhra nebude Soutěžícímu předána. Ze Soutěže budou také
vyloučeni účastníci, u nichž bude mít Pořadatel důvodné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání jich samotných nebo jiných osob, které
dopomohly danému účastníkovi k získání výhry.

3.

Účast v Soutěži ani výhra v Soutěži nejsou právně vymahatelné. V případě
pochybností o osobě výherce se za výherce považuje osoba, na jejíž jméno je
registrováno telefonní číslo, které bylo uvedeno v registračním formuláři.

4.

Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami, zejména Pořadatel
neodpovídá za kvalitu ani neposkytuje žádné záruky ve vztahu k výhrám, které do
Soutěže získal od třetích stran.

5.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické či telekomunikační problémy
v souvislosti s účastí v Soutěži anebo vzniklé v průběhu Soutěže. Pořadatel nenese
odpovědnost za doručovatele výher či případné problémy související s doručováním
výher.
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6.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit nebo upravit
Pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení anebo
poskytnutí náhrady, a to v průběhu celého jejího trvání.

7.

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Pořadatel je oprávněn
kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s
konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené.

8.

Tyto Pravidla jsou platné a účinné od 20.11.2017 a jsou k dispozici na
www.ppl.cz/ftp/soutez/pravidla.pdf po Dobu trvání soutěže.
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