
1. Pořadatel 

Společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 

60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, 

vložka 2322, (dále jen „pořadatel“). 

2. Doba konání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.9..2017 do 31.10. 2017  (dále jen 

„doba konání soutěže“). 

3. Účast v soutěži 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s adresou trvalého bydliště na území České 

republiky starší 18 let (dále jen „soutěžící“). Soutěže se může zúčastnit jedno mobilní 

telefonní kontaktní číslo s předvolbou platnou pro území České republiky. Soutěžící zadáním 

telefonního čísla potvrzuje, že je oprávněným uživatelem nebo účastníkem tohoto čísla. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k provozovateli, 

pořadateli a osoby ve vztahu osob k nim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby 

uvedené v § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je 

vyloučena jako výherce v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, výhra není platně 

získána, výherce nemá na takovou výhru nárok a výhra nebude této osobě předána. 

Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas s tím, aby následně zpracoval jeho 

kontaktní údaje nutné pro dodání výhry.  Dále souhlasí s tím, že jméno výherce ve tvaru: 

„Křestní jméno a příjmení“ (např. Marek Jirous.) bude uveřejněno na webových stránkách 

pořadatele a sociálních sítích pořadatele. 

 

 

 



4. Registrace do soutěže 

Soutěž probíhá od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 na prodejních kanálech O2 Prodejny a externí a 

interní Call centra. 

- zákazník s RČ si nechá ověřit dostupnost služeb na své adrese u O2 Prodejce 

- O2 Prodejce zadá do systému adresu pro zjištění dostupnosti a telefonní kontakt 

 

Do soutěže nebudou zařazeny osoby, které nesplní stanovené podmínky soutěže, uvedou 

nepravdivé údaje, nevyplní řádně a úplně požadované údaje anebo je vyplní mimo dobu 

konání soutěže či jinak nesplní stanovené podmínky. 

Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze 

soutěže odpovědi, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez 

jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 

5. Výhry a pravidla pro jejich získání 

 

Pořadatel poskytuje do soutěže celkem tablety Alcatel Pixi 4 (7) Wi-Fi, přičemž v rámci 

každého soutěžního kola budou vylosováni tři soutěžící. Soutěžním kolem je brán jeden 

kalendářní den. 

- každý den vyhrávají ze zanechaných mobilních kontaktů 3 čísla 

- výhercem není osoba, ale telefonní číslo 

- losování výherců probíhá  1x týdně vždy za předchozích 7 dní 

- do denního slosování zařazujeme telefonní číslo vždy 1x a pouze v případě, že nebylo do 

soutěže již zařazeno v předešlých slosováních této soutěže 

- na 3 vybraná telefonní čísla volá provozovatel soutěže, aby se spojil s výhercem.  

- na kontaktování ohledně výhry jsou 3 pokusy v během jediného dne. Pokud číslo zůstane 

nedovoláno, vylosuje se náhradní číslo. 

- po spojení s osobou, která zvedne telefon, se dohodne jméno a adresa, na kterou se odešle 

zásilka s výhrou (tablet) 

- na tablet je standardní záruka a je jej možno reklamovat na jakékoli O2 Prodejně 

- tímto způsobem budou v každém soutěžním kole určeni výherci pro tři tablety 

 

6. Oznámení výherců a způsob předání výher 

Výherci cen budou kontaktováni provozovatelem soutěže telefonicky, který uvedli při 

registraci do soutěže za účelem dohodnutí způsobu předání ceny, a to nejpozději do 2 



pracovních dnů od vyhodnocení výherců. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce není možné 

na uvedeném čísle kontaktovat. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat třikrát během 

jednoho pracovního dne, bude určen náhradní výherce. 

V případě, že výhru nebude možno doručit výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně 

provozovatele anebo se zaslaná výhra vrátí na adresu provozovatele či ji adresát nepřevezme, 

propadá ve prospěch pořadatele. 

Výherce musí prokázat, že je starší 18 let na základě zaslání kopie dokladu (občanský průkaz, 

řidičský průkaz, cestovní pas) se jménem a příjmením, včetně data narození. V případě, že je 

výherce mladší 18 let, nemá na výhru nárok. Pokud bude jméno a příjmení na prokázaném 

dokladu v rozporu s údaji zadanými v soutěžním formuláři, ztrácí tento výherce nárok na 

výhru. Pokud výherce neposkytne ověření totožnosti k ověření údajů do deseti pracovních 

dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výherce, který si výhru nepřevezme, nebo se 

nedostaví k převzetí výhry ve lhůtě stanovené pořadatelem a/nebo který neprokáže splnění 

podmínek účasti v soutěži, ztrácí na výhru v soutěži nárok. 

Pořadatel ani provozovatel neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení 

o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů 

spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, 

poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce. Výhra bude 

soutěžícím zaslána do jednoho měsíce od vyhodnocení. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním 

výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou provozovatelem soutěže. Výhry není 

možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. 

Soutěže se může jedno telefonní číslo zúčastnit pouze jednou po dobu soutěže. 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže 

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného 

provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto 



podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli 

náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. 

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání 

soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo 

pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být 

např. uvedení nepravého jména a příjmení v dotazníku); to platí stejně i v případě jiného 

jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, 

jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat 

soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky 

účasti v soutěži podle těchto pravidel. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a 

odpovídající hodnoty 

Výhry nejsou právně vymahatelné. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel 

si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně 

změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na 

soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. 

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. 

cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz 

cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů, 
schválení pravidel 

O2 vede aktuální databázi účastníků služeb elektronických komunikací, oprávněných 

zástupců účastníků a uživatelů (dále též „Subjekt údajů“) obsahující osobní a identifikační 

údaje a zpracovává provozní a lokalizační údaje související s poskytováním služeb (dále jen 

„Údaje“). Osobními a identifikačními údaji Subjektů údajů v databázi účastníků se rozumí 



zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo / identifikátor, datum narození, obchodní 

firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, telefonní 

číslo, e-mailové spojení, údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy, dále 

informace o platební morálce a bankovním spojení. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje 

zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její 

účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a 

dalších službách poskytnutých ze strany O2), zejména volající číslo (A-číslo), volané číslo 

(B-číslo), adresa datového spojení (např. URL adresa), datum, čas, trvání přenosu, druh 

poskytnuté služby, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování Účastníka (např. 

sledovaném TV programu či filmu objednaném z videotéky) atd. Lokalizačními údaji se 

rozumí provozní údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují 

zeměpisnou polohu koncového zařízení Subjektu údajů, zejména číslo, název a umístění 

koncového bodu Sítě apod. O2 chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá 

technické úrovni dostupných prostředků. 

Soutěžící jako Subjekt údajů účastí v soutěži a přijetím těchto pravidel souhlasí s tím, že O2 je 

oprávněna sama nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat Údaje, které o něm eviduje  

v souvislosti s poskytováním služeb společně s Údaji poskytnutými v rámci této soutěže,  a 

třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb 

a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely O2 a jiných subjektů, a 

to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytnuty Subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s 

poskytováním služeb O2.  O2 je oprávněna zpracovávat provozní a lokalizační údaje pro výše 

uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. O2 je oprávněna zpracovávat Údaje s 

výjimkou lokalizačních údajů pro výše uvedené účely po celou dobu platnosti Smlouvy, 

pokud má uzavřenou s O2, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, popř. 

po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Subjekt údajů 

souhlasí s tím, že je O2 oprávněna pro účely zasílání obchodního sdělení nadále zpracovávat 

jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového 

spojení) Subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze Smlouvy pro účely nabízení 

obchodu a služeb. 

Soutěžící souhlasí s tím, aby jej O2 informovala o svých službách a produktech, popř. o 

službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení 

(případně jen „OS“) jakýkoli den v týdnu víkendy nevyjímaje, a to využitím jeho poštovní 



adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích 

zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. 

Subjekt Údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů dle 

předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou 

doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku Organizátora, případně dalšími 

způsoby uvedenými na internetových stránkách www.o2.cz). Subjekt Údajů je oprávněn 

odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé 

jednotlivé zprávy. 

Subjekt Údajů má právo na informace o Údajích, které Organizátor sám nebo prostřednictvím 

třetích subjektů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek 

stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistí-li subjekt Údajů, že 

Organizátor zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 

Údajů nebo v rozporu se zákonem, má subjekt Údajů právo požádat Organizátora o 

vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Organizátor žádosti o vysvětlení či odstranění 

závadného stavu dle předchozích vět, má subjekt Údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu 

osobních údajů, a to i přímo. Další práva subjektu Údajů a další informace ke zpracování 

Údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ, v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na 

internetových stránkách www.o2.cz. 

V Praze, dne 28.8.2017 
 


