PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Nová lékárna pro veřejnost v Nemocnici Kyjov

1.

Organizátor soutěže

Spotřebitelskou soutěž organizuje: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, se sídlem
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, IČO: 00226912, příspěvková organizace vedená u
Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou Pr 1230 (dále jen „organizátor“).
Spotřebitelská soutěž se řídí výlučně těmito pravidly soutěže (dále jen „pravidla“), která
popisují práva a povinnosti jejich účastníků a pravidla soutěže (dále jen „soutěž“).

2.

Pravidla účasti ve spotřebitelské soutěži

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15ti let, které jsou držitelem Věrnostní karty
klienta LÉKÁRNA Nemocnice Kyjov, a to pouze jedním slosovatelným lístkem za celé trvání
soutěže.
Soutěže se nemohou účastnit osoby z managementu Nemocnice Kyjov, osoby podílející se na
organizaci soutěže, osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském obchodněprávním vztahu
k organizátorovi, zaměstnanci pracující na úseku Nové lékárny Nemocnice Kyjov (dále jen
„lékárny“) a osoby blízké všech výše uvedených osob (ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku).

3.

Trvání spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž se uskuteční v termínu od 17. 10. 2017 a končí dne 30. 11. 2017.

4.

Podmínky soutěže

Do soutěže bude zařazen každý účastník, který v čase trvání soutěže navštíví novu lékárnu u
hlavní brány do nemocnice a po předložení svoji Věrnostní karty klienta vyplní slosovatelný
lístek a vloží jej do zapečetěné schránky umístěné v prostorách nové lékárny. V případě, že
účastník soutěže nedisponuje Věrnostní kartou klienta, může si ji v prostorách nové lékárny
založit a zaregistrovat se
Pravidla soutěže jsou taktéž zveřejněna na webové stránce: www.nemkyj.cz

5.

Losování a výher

Losování výher bude provedeno po skončení spotřebitelské soutěže a to dne 1. 12. 2017 v 11:00
hod. Veřejné losování v prostorách nové lékárny bude provedeno za účasti jmenované 5ti
členné komise. O průběhu losování a výhercích bude sepsán zápis. Losování výher provede
pověřený člen komise.

6.

Výhry

První cena:
6-ti denní relaxační a rekondiční pobyt pro 2 osoby v Horském hotelu Čeladenka**** ,
2x stravování formou polopenze, 2x vstup do Lesních lázní s welness a Pure fiji rituál a celá
řada dalších služeb zdarma.
Druhá cena:
Dva poukazy v celkové hodnotě 6.000,- Kč do Denních lázní v Lázních Hodonín.
Třetí cena:
Dárkový vitamínový balíček v hodnotě 5.000,- Kč.
Ostatní ceny:
15x Dárkový poukaz do lékárny v hodnotě 300,- Kč, 4x Dárkový poukaz na přístrojovou
lymfodrenáž dolních končetin, hýždí a břicha, 5x Dárkový poukaz na rašelinový zábal, 1x
Dárkový poukaz na individuální konzultaci s nutričním terapeutem.
Vylosovaní výherci budou informováni o výhře korespondenčně, e-mailovou zprávou na
adresu, kterou sdělili organizátorovi spotřebitelské soutěže i prostřednictvím SMS zprávy,
pokud uvedli svoje telefonní číslo.
Výhry budou předány dne 15. 12. 2017 v 11:00 hod v prostorách nové lékárny výhercům
soutěže, nevyzvednuté výhry propadají.
Bude-li zjištěno, že se spotřebitelské soutěže zúčastnil účastník více než jednou a bude-li
vylosován, pak organizátor spotřebitelské soutěže takového účastníka spotřebitelské soutěže
pro další výhru, či výhry automaticky vyloučí.

7.

Odpovědnost organizátora soutěže

Na výhry ze soutěže nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu.
Organizátor soutěže si tímto vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže i během jejího trvání,
včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat. Vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno.

9.

Ostatní ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této
spotřebitelské soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoli omezit,
odložit, přerušit, změnit nebo zrušit spotřebitelskou soutěž.
V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí organizátora soutěže
konečné a závazné.
Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytnul nepravdivé údaje
nebo informace, bude oprávněn vyloučit takovéhoto výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na
výhru tímto zaniká.

10.

Osobní údaje a osobní práva

Zapojením se do soutěže dává každý účastník soutěže svůj bezvýhradný souhlas na použití a
zpracování osobních údajů poskytnutých pro tuto soutěž na marketingové účely organizátora
soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e‐mailová adresa. Poskytnutí těchto
údajů je dobrovolné, přičemž s osobními údaji účastníků soutěže bude naloženo v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento
souhlas se uděluje organizátorovi soutěže.
Organizátor prohlašuje, že:







Bude s osobními údaji zúčastněné osoby nakládat v souladu se všeobecně závaznými
právními předpisy,
Poskytne osobní údaje třetím stranám jen s předchozím souhlasem zúčastněné osoby,
anebo pokud je to stanoveno v těchto pravidlech nebo pokud mu to ukládá všeobecně
závazný právní předpis,
Osobní údaje zúčastněné osoby budou zpřístupněné pouze zaměstnancům organizátora,
případně třetím stranám v subdodavatelském smluvním vztahu k organizátorovi, který
zabezpečuje naplnění účelu zpracování osobních údajů, jako je speciﬁkováno výše
(marketingové účely),
Osobní údaje zúčastněné osoby nebude zpřístupňovat veřejnosti bez předchozího souhlasu
zúčastněné osoby, pokud tak nestanoví tato pravidla,

Zúčastněná osoba zapojením se do soutěže potvrzuje, že byla organizátorem obeznámena s
podmínkami zpracování osobních údajů a že jí byly známé všechny potřebné informace ze
strany organizátora podle zákona o ochraně osobních údajů. Organizátor dále prohlašuje a
zúčastněná osoba potvrzuje, že byla obeznámena o všech svých právech, které jsou stanoveny
zákonem o ochraně osobních údajů a o možnosti jejich využití.
Zúčastněná osoba taktéž vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, přičemž souhlasí, že je bude
v plné míře dodržovat.
Výherce jako zúčastněná osoba uděluje vyplněním slosovatelného kuponu a jeho vložením do
zapečetěné schránky organizátorovi spotřebitelské soutěže na bezplatné poskytnutí nebo
zveřejnění svých osobních údajů organizátorem soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště za

účely spojené s vyhodnocením soutěže, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v
hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech.

11.

Pravidla spotřebitelské soutěže

Účastníci soutěže se mohou seznámit s jejími oﬁciálními pravidly na internetové stránce
organizátora: www.nemkyj.cz.

Kyjov dne 12. 10. 2017

Mgr. Danuše Křiváková, v. r.
ředitelka Nemocnice Kyjov

