
Pravidla soutěže Burger Street Festival 
(dále jen „soutěž“) 

 

Článek I. 

Pořadatel a organizátor 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost CPI Jihlava Shopping, a.s., IČ: 24832201, 

se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17084 (dále jen „pořadatel“).  

 

Článek II. 

Název soutěže 

Burger Street Festival 

 

Článek III. 

Doba konání a místo konání soutěže 

1. Soutěž se koná v období od 10. 6. 2019 do 17. 6. 2019 (v obou případech včetně) na 
Facebookovém profilu Cityparku Jihlava. 

2.   Zadání soutěže včetně těchto pravidel a všech ostatních podrobností o soutěži bude 

zveřejněno dne 10. 6. 2019 prostřednictvím webových stránek pořadatele na adrese: 

https://www.citypark.cz/burgerstreetfestival-jihlava 

 

 

Článek IV. 

Podmínky účasti v soutěži 

1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České 

republiky, která splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže, a 

zároveň dosáhne nejpozději v první den konání soutěže 15 let (dále jen „soutěžící“). 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a obchodních partnerů soutěže, jejich 

rodinní příslušníci a osoby blízké. 

3. Aby byl soutěžící zařazen do soutěže, musí splnit všechny tyto podmínky současně: 

(i) Musí odpovědět na soutěžní otázku uvedenou u soutěžního postu na 

Facebookovém profilu Cityparku Jihlava.  

4. Každý soutěžící může být do soutěže zařazen a zúčastnit se jí pouze jednou.  

 

Článek V. 

Výhry a způsob určení výherců 

1. Pořadatel zajistil do soutěže následující výhry v níže uvedeném celkovém počtu: 

10 ks voucherů na burger zdarma v rámci akce Burger Street Festival Jihlava.  

2. Výherce bude informován na Facebookovém profilu Cityparku Jihlava, a nebo 

prostřednictvím zprávy na facebookový profil, z kterého se zařadil do soutěže. Soutěžící 

nesmějí převést práva na získání výhry na třetí osoby. 



3. Výhru (voucher) nelze směnit a ani rozměnit za finanční obnos. 

 

Článek VI. 

Předání výher 

1. Výhry budou výhercům předány na informačním stánku Burger Street Festivalu Jihlava 

v časech 10:00 – 21:00 op předložení občanského průkazu.  

2. Každý výherce je povinen se při převzetí výzvy prokázat občanským průkazem a 

osvědčit tak svoji totožnost jako výherce. Každý výherce je zároveň povinen při převzetí 

výhry potvrdit svým podpisem protokol o převzetí výhry. 

3. Pokud výherce nesplní jakoukoliv ze svých povinností uvedených v odst. 2 tohoto 

článku, ztrácí automaticky bez dalšího nárok na výhru v soutěži. V takovém případě 

taková výhra propadá ve prospěch subjektu, který je do soutěže poskytnul. 

4. V případě, že na žádost pořadatele nepředloží soutěžící mladší 18 let nejpozději při 

převzetí výhry souhlas s účastí v soutěži podepsaný jejich zákonným zástupcem, jsou 

tyto osoby ze soutěže vyloučeny a taková jejich výhra propadá ve prospěch subjektu, 

který ji do soutěže poskytnul. V případě, že se výhercem stane soutěžící mladší 18-ti let, 

vyhrazuje si pořadatel oprávnění vyžadovat převzetí výhry výhercem za účasti jeho 

zákonného zástupce, který je povinen předložit příslušné doklady prokazující zákonné 

zastupování výherce. 

 

Článek VII. 

Ochrana osobních údajů, souhlas s pravidly soutěže 

1. Soutěžící přihlášením do soutěže způsobem popsaným výše projevuje svůj výslovný 

souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou stanovena pořadatelem a jak jsou zveřejněna v 

plném znění způsobem dle čl. III odst. 2. těchto pravidel a zavazuje se takové pravidla 

dodržovat. 

2. Soutěžící uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli ve 

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), souhlas 

se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem, jako správcem, (případně dalšími 

osobami, se kterými jako zpracovateli pořadatel uzavře příslušnou smlouvu) v rozsahu, 

ve kterém je poskytl pořadateli, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely (např. 

nabízení produktů a služeb pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu 

příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem, jakož i 

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 

480/2004 Sb.) v rámci podnikatelské činnosti pořadatele. Souhlas se zpracováním 

osobních údajů je udělen na dobu 10 let. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv 

písemně odvolat na adrese sídla pořadatele nebo na emailové adrese pořadatele 

namety@citypark.cz nebo telefonicky na 702 212 808. Odvolání souhlasu je účinné 

okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva zejména dle § 28 a 29 

zákona, tj. zejména právo na přístupu k osobním údajům a právo na opravu, omezení 

zpracování nebo výmaz osobních údajů. Soutěžící má dále vůči pořadateli právo vyzvat 

ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, 

že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem, 

zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotknout, 

jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti 

takového požadavku je pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s 



požadavky soutěžícího. Pokud by pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící 

oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 

665 111, www.uoou.cz 

3. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel nebo jím pověřená třetí osoba 

marketingově v souvislosti s touto soutěží využili ve prospěch pořadatele osobní údaje 

soutěžícího. Soutěžící zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou 

zveřejnění jeho jméno a příjmení, označení jeho facebookového profilu, neúplné místo 

bydliště (obec) a aby byly využity obrazové, zvukové audiovizuální a obdobné záznamy, 

které budou případně pořízeny při předávání výher i při jejich následném využívání. 

4. Soutěžící dále ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti, výslovně souhlasí s tím, že na jím uvedenou emailovou adresu budou i po 

skončení soutěže zasílány obchodní sdělení pořadatele a obchodních partnerů soutěže. 

5. Všechny osobní údaje soutěžícího mohu být zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v 

elektronické databázi pořadatelem jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře 

příslušnou smlouvu, stejně jako i pro další komerční účely jako zasílání obchodních 

sdělení a podobně. Pořadatel ani zpracovatel nejsou oprávněni osobní údaje 

zpřístupnit žádné třetí osobě. 

6. Podrobné zásady ochrany osobních údajů pořadatele naleznete na následujících 

odkazech: 

CZ: http://cpipg.com/data-protection-policy 

EN: http://cpipg.com/data-protection-policy-en 

 

Článek VIII. 

Ostatní významné skutečnosti soutěže 

1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv během konání soutěže pravidla soutěže jednostranně 

změnit nebo ji zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 

zveřejnit stejným způsobem, jako byly zveřejněny tato pravidla soutěže, současně je 

povinen stejně zveřejnit i pozměněné znění pravidel. 

2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel a jiných podmínek této soutěže, 

stejně jako i dodržování pravidel pro účast v soutěži a pro případ, že shledá porušení, 

jednostranně učinit potřebné účinné kroky k nápravě. Pořadatel je oprávněn s konečnou 

platností posoudit jakoukoliv otázku této soutěže nebo otázku s touto soutěží přímo nebo 

nepřímo související. 

3. V případě, že soutěžící ve svém úkonu dle čl. IV. odst. 3 těchto pravidel, kterým vstupuje 

do soutěže, uvede neplatnou emailovou adresu, bude pořadatelem ze soutěže vyřazen. 

Stejně tak bude soutěžící pořadatelem ze soutěže vyřazen v případě, že dodatečně vyjde 

najevo (dle výlučného uvážení pořadatele), že nesplnil jakoukoliv další podmínku účasti 

v soutěži dle čl. IV. těchto pravidel. 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže kdykoliv vyřadit soutěžícího, který bude 

v soutěži napadat dobré obchodní jméno pořadatele soutěže, jeho obchodních partnerů, 

nebo jinak narušovat hladký průběh soutěže (dle výlučného uvážení pořadatele). 

Stejně tak bude vyřazen soutěžící, který jakýmkoliv podvodným způsobem ovlivní, nebo 

se pokusí ovlivnit výsledky této soutěže (dle výlučného uvážení pořadatele). 

http://cpipg.com/data-protection-policy
http://cpipg.com/data-protection-policy-en


O vyřazení ze soutěže nemusí být soutěžící pořadatelem nijak informován. V případě, že 

bude ze soutěže vyřazen soutěžící, který byl určen výhercem, je tento soutěžící povinen 

vrátit výhru včetně jejího příslušenství tomu, kdo ji do soutěže poskytl a nahradit 

případnou škodu. Pokud by tak neučinil dobrovolně, má ten, kdo výhru do soutěže 

poskytl, právo domáhat se vydání výhry a jejího příslušenství soudní cestou. Ve všech 

těchto případech nevznikne soutěžícímu nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod, 

které by mohly v důsledku s vyřazením (vyloučením) ze soutěže vzniknout. 

5. Proti jakémukoliv vyřazení soutěžícího ze soutěže se není možné odvolat. 

6. Výhry nejsou právně vymahatelné a ty výhry, které nebudou výherci převzaty 

v souladu s čl. VI. těchto pravidel, propadají ve prospěch subjektu, který je do soutěže 

poskytnul. 

7. Soutěžící není oprávněn v souvislosti se soutěží požadovat a pořadatel není povinen 

soutěžícímu předat jiné plnění než to, které je určeno v těchto pravidlech a to 

včetně plnění peněžitého. 

8. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující 

se v souvislosti s průběhem této soutěže. 

9. Soutěžící berou na vědomí, že vyobrazení výher na všech materiálech, které budou v 

souvislosti s touto soutěží vyrobeny či použity, tedy zejména na microsite, v newsletteru 

a na Facebooku nemusí věrně zobrazovat skutečnou podobu výhry. 

 

Článek X. 

Platnost pravidel soutěže 

Tato pravidla soutěže jsou platná od 10. 6. 2019. Pro případ existence rozdílných znění 

pravidel soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové 

adrese https://www.citypark.cz/rozdavame_nakupy 

 


