
ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ V OBCHODNÍM CENTRU LUŽINY  
 
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 
 
1. Pořadatel a soutěže 
 
1.1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) 

soutěže nazvané „ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou 
jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou 
být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných 
stejně jako tento dokument (k tomu blíže v čl. 5 odst. 5.5.).  
 

1.2. Pořadatelem soutěže je společnost OC LUŽINY s.r.o., se sídlem Archeologická 2256/1, 
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 28990285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 158288 (dále jen „pořadatel“).  

 
1.3. Pořadatel soutěže je provozovatelem webového odkazu 

https://www.ocluziny.cz/akce/centrum  (dále jen „odkaz“). Účastí v soutěži souhlasí 
účastníci soutěže se zpracováním osobních údajů. Nedílnou součástí těchto pravidel 
jsou níže uvedená ustanovení týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů a 
zásad zpracování osobních údajů. 

 
2. Místo a doba konání soutěže 
 
2.1.  Soutěž probíhá dne 31.1.2022 od 9:00 do 21:00 hodin (dále jen „doba konání soutěže“) 
a lze se jí účastnit nákupem v KFC za který zájemce obdrží účtenku na jejíž zadní stranu 
napíše emailovou adresu na fyzickou osobu starší 15 let s kontaktní adresou na území České 
republiky. Tuto účtenku s emailovou adresou vhodí do losovacího boxu umístěného na 
prodejně KFC Lužiny. Zájemce zároveň musí předložit obsluze KFC k nahlédnutí letošní 
vysvědčení s hodnocením prospěl.   
 
3. Účastníci soutěže 
 
3.1.  Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s kontaktní adresou na 

území České republiky, která má zřízenu adresu elektronické pošty (emailovou adresu) 
a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech. 

 
3.2.  Účastník soutěže se může účastnit soutěže pouze jednou. V případě, že by se účastník 

soutěže pokusil do soutěže zapojit vícekrát, za soutěžní se bude považovat pouze jeho 
první zapojení do soutěže. 

 
3.3.   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu 

§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V 
případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a 
pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 5. odst. 5.4. těchto 

https://www.ocluziny.cz/akce/centrum


pravidel poskytnout dalšímu soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v 
soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.  

 
 
4. Průběh soutěže 
 
4.1.   Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že nakoupí v době 

konání soutěže v KFC Lužiny a na zadní stranu účtenky, kterou za nákup obdrží napíše 
elektronickou poštu (emailovou adresu) na fyzickou osobu starší 18 let s kontaktní 
adresou na území České republiky. 

    
4.2.  Zájemce poté tuto účtenku s emailovou adresou vhodí do losovacího boxu umístěného 

na prodejně KFC Lužiny. 
 
4.3.   Zájemce zároveň předloží obsluze KFC k nahlédnutí vysvědčení s hodnocením prospěl. 
 
 
5. Výhry v soutěži 
 
5.1. Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vylosuje ze všech soutěžících 5. jednotlivců 

(dále jen „výherci“), a to mechanikou náhodného výběru, kteří jako výhru obdrží 
poukázku do KFC v hodnotě 300Kč. Pořadatel výherce zveřejní 7.2.2022 na svých 
webových stránkách www.ocluziny.cz  
 

5.2. Každý výherce může získat pouze jednu výhru. Výherce bere na vědomí, že na výhru 
nemá právní nárok, nemůže ji tedy vymáhat ani převádět na jiného výherce nebo třetí 
osobu.  

 
5.3. Pořadatel má právo nahradit výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit 

v penězích ani v jiném plnění. 
 

5.4. V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle 
těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí 
pořadatele, zda výhru použije k jiným účelům. 

 
5.5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 

zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez 
jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže. Každá taková změna pravidel či 
soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem 
zveřejnění na webové stránce pořadatele.  

 
5.6. Výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky 

soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění 
stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující 
podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.  

 

http://www.ocluziny.cz/


5.7. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv soutěžícího v případě, že by 
takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat 
výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména 
pořadatele či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to 
bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. 

 
5.8. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící 

svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel. 
 
6. Předání výher výhercům  
 
6.1.  Výherce bude o získání výhry informován nejpozději do 10.2.2022 a to 

prostřednictvím adresy elektronické pošty (emailové adresy), kterou sdělil pořadateli 
(čl. 4. odst. 4.2. těchto pravidel). Pořadatel stejným způsobem vyzve výherce 
k vyzvednutí výhry, k čemuž bude výherci stanovena lhůta nejpozději do 28. 2. 2022.  
Ostatní soutěžící, kteří nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni. 

 
6.2.  Pokud si výherce výhru nepřevezme, bude pořadatel postupovat stejně jako v 

případě popsaném v článku 5. odst. 5.4. těchto pravidel. 
 
6.3.  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s 

užíváním výher. Výhry nelze reklamovat. 
 
7. Společná ustanovení 
 
7.1. Tato pravidla budou po celou dobu konání soutěže dostupná na webové stránce 

https://www.ocluziny.cz/akce/centrum  
 
7.2.  Pořadatele je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat na e-mailové adrese 

info@ocluziny.cz   
 
7.3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o 

dodržení pravidel má povinnost prokázat rozhodné skutečnosti soutěžící. Vymáhání 
účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.   

 
7.4. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v 

souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této 
soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) 
soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení 
sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a 
poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na 
zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na 
internetových stránkách České obchodní inspekce.  

 
 
 
 

https://www.ocluziny.cz/akce/centrum
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího 
vyhodnocení 
 

Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů 
pořadatelem, které jsou potřebné pro následující účely zpracování: pro účast v 
soutěži, zajištění řádného průběhu soutěže, evidenci soutěžících, vyhodnocení 
soutěže, komunikaci s výhercem a předání výhry, kontroly průběhu soutěže a 
dodržování pravidel soutěže. Osobními údaji jsou adresa elektronické pošty (emailová 
adresa), případně další údaje, které soutěžící sdělí pořadateli.  

 
2. Podmínky zpracování osobních údajů soutěžících 
 
SPRÁVCE 
 

Správcem osobních údajů je obchodní společnost OC LUŽINY s.r.o., IČ: 28990285, se 
sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 158288 (dále jen „správce“). 

 
 
PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH 
 

Ve vztahu ke zpracování má soutěžící vůči správci osobních údajů právo na: 
 
 
a) ODVOLÁNÍ SOUHLASU  
 

Souhlas lze odvolat kdykoli, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, 
a to buď osobně v sídle správce, telefonicky, písemně, nebo emailem 
https://www.ocluziny.cz/kontakty . Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost 
zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním.  

 
Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování údajů soutěžícího za výše 
specifikovaným účelem (k tomu předchozí čl. 1) a adresa elektronické pošty 
soutěžícího, případně další sdělené údaje budou vyřazeny z databáze vedené 
pořadatelem.  

 
 
b) PŘÍSTUP  
 

Právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje soutěžícího zpracovávány. Jsou-li 
osobní údaje zpracovávány, má soutěžící dále právo na informace o zpracování v 
předepsaném rozsahu a právo získat kopii zpracovávaných údajů.  
 
Toto právo je možné uplatnit způsobem uvedeným pod písm. a).  

https://www.ocluziny.cz/kontakty


 
 
c) OPRAVU 
 

Právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. 
Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné.  

 
Toto právo je možné uplatnit způsobem uvedeným pod písm. a). 

 
 
d) VÝMAZ (právo být zapomenut)  
 

Právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, 
skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů. 

 
Toto právo je možné uplatnit způsobem uvedeným pod písm. a). 

 
 
e) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ  
 

Právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby 
ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně 
zájmů soutěžícího (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů). 

 
Toto právo je možné uplatnit způsobem uvedeným pod písm. a). 

 
 
f) STÍŽNOST  
 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči správci, 
zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz 
www.uoou.cz. 

 
 
g) PŘENOSITELNOST  
 

Právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování 
odběratelem určenou jinou osobou, které správce údaje předá, či si žádat jejich přímé 
předání k dalšímu zpracování jinou osobou. 

 
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a 
svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.  

 
Toto právo je možné uplatnit způsobem uvedeným pod písm. a). 

 
 
h) OZNÁMENÍ 



 
Právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení 
zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě, výmazu osobních údajů nebo omezení 
zpracování, bude správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se 
to ukáže jako nemožné nebo to bude vyžadovat nepřiměřené úsilí.  

 
 
i) NÁMITKU  
 

Právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány osobní údaje soutěžícího pro plnění 
úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům správce či třetí osoby nebo za 
účelem marketingu. 

 
V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro 
zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, 
správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.  

 
Toto právo je možné uplatnit způsobem uvedeným pod písm. a). 

 
OBECNĚ K UPLATNĚNÍ PRÁV 
 
 
IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE 
 

Uplatněním práv nesmí dojít újmy práva a svobody třetích osob. Z tohoto důvodu má 
správce právo a povinnost v nezbytných případech žadatele o uplatnění práv 
identifikovat. Z uvedených důvodů musí správce volit bezpečnou a spolehlivou 
komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost 
adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je 
opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové 
schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je 
písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen nebo je odpověď 
zasílána do vlastních rukou. 

 
 
ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV 
 

Výjimečně, vyžádá-li si to žadatel, je možné poskytnout informace, příp. umožnit 
uplatnění práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv 
ze strany se pořídí písemný záznam. Podmínkou ústního uplatnění práv, není-li 
dotyčný osobně znám, je ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského 
průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž lze seznat, 
že práva uplatňuje osoba, které náleží. 

 
 
ŽÁDOST V EL. FORMĚ 
 



Je-li žádost podána, resp. jsou-li práva uplatněna prostřednictvím elektronického 
podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li dotyčný o jiný 
způsob. 

 
 
ODMÍTNUTÍ A POPLATEK 
 

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, 
zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o 
žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě, 

 
a) podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů 

spojených s poskytnutím požadované informace nebo se sdělením nebo s 
učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných 
nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné 
náhradě vynaložených nákladů, nebo 

 
b) se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne. 

 
 
LHŮTA K VYŘÍZENÍ 
 

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují 
neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená 
opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů atd., musí být subjektu údajů 
doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti. Není-li z vážných důvodů 
možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce této lhůty se subjekt údajů 
písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o 
důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta 
nesmí být prodloužena více jak o 60 dní. 

 
 
DALŠÍ INFORMACE 
 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

U správce není ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
 
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních nabídek (obchodních 
sdělení) zboží a služeb obchodníků působících v obchodním centru OC Lužiny na 
zadanou adresu elektronické pošty.  

 
 
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ 



 
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: adresa 
elektronické pošty (emailová adresa).  

 
 
POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ  
 

Poskytování osobních údajů je dobrovolné.  
 
 
DOBA ZPRACOVÁNÍ 
 

Osobní údaje se zpracovávají do odvolání souhlasu.  
 
 
PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ 
 

Právním podkladem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů dle čl. 6 
odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení 
GDPR“).  

 
 
MÍSTO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Místem zpracování osobních údajů je provozovna správce, příp. multimediální 
zabezpečené prostředí.  

 
 
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  

Osobní údaje nejsou poskytovány žádným příjemcům.  
 
 
TŘETÍ ZEMĚ 
 

V rámci zpracování nejsou osobní údaje předávány mimo EU. 
 
 
ZPRACOVATEL 
 

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve 
smyslu čl. 4 bodu 8 Nařízení GDPR, nebo správcem pověřená třetí osoba ke 
zpracování osobních údajů. V takových případech správce minimalizuje riziko 
neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 



 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ 
 

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky 
nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního 
rozhodování člověka. 

 
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů 
člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního 
stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd. 

 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování. 

 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k profilování. 

 
V Praze dne 31.1.2022   


