
Pravidla soutěže 
 
 A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Vyhlašovatelem soutěže je společnost IQ Bio Delivery s.r.o. Sídlem Liborova 462/11, 169 00 
Praha 6. 
 
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a 
vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly 
a zavazuje se je dodržovat. 
 
B. PODMÍNKY ÚČASTI 
 
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 
 

● věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;  
● adresa pro doručování v České republice;  
● poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů; 
● soutěžící musí nakoupit dne 3.3.2017 v prodejně Meatpoint na adrese 

Bubenečská 308/13, 160 00 Praha 6 a následně vyplnit zákaznickou kartu. 
● souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování; 

 
Doba trvání soutěže je od  3.3.2017 8:00:00 do 3.3.2017 19:59:59. 

 
Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vyplnění 
zákaznické karty na prodejně Meatpoint na adrese Bubenečská 308/13, 160 00 Praha 6 

 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci vyhlašovatele a organizátora.

 
C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY 
 
Výherce soutěže vybere porota složená ze zástupců vyhlašovatele na základě losování a to 
dne 4.3.2017. 
 
Vyhlašovatel vybere tři výherce, kteří získají Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup v 
prodejně Meatpoint na adrese Bubenečská 308/13, 160 00 Praha 6. 
 
Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na facebokových stránkách - 
https://www.facebook.com/meatpointcz/ a výherci budou kontaktováni emailem. 
 

https://www.facebook.com/meatpointcz/


V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako 
nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení 
spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Vyhlašovateli. 

 
Pokud výherce nepřevezme výhru do 30 pracovních dnů od vyhlášení výherce, výhra 
propadá vyhlašovateli. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně 
prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno 
porušení pravidel ze strany výherce. 

 
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo 
požadovat výměnu za jiné zboží. 

 
V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České 
republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné 
doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen 
vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. 
 

 
D. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, 
adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené,, a to po dobu 5 let od 
ukončení hry. 
 
E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede v zákaznické kartě, je pořadatel oprávněn 
zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli 
odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou 
emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit. 
 

 
E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních 
údajů. 

 
Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření 
jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové 
účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o 
marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení 
soutěže. 
 
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. 
 



V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na sociálních 
profilech a webových stránkách vyhlašovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, 
aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i 
prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. 
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to 
písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 
101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, 
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na 
adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu 
zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. 
 
F. OSTATNÍ PODMÍNKY 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či 
jinak upravit. 
 
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. 
 
Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové 
újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani 
výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, 
nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazujie právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv 
kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto 
pravidlech, či jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy 
vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České 
republiky či dobrými mravy. 
 
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze 
na adresu vyhlašovatele. 


