
 
Podmínky a informace o soutěži NAŠE MĚSTO 
 

Informace o výhře 

1x Apple iPad 10.2. 64 GB WIFI, šedý, 2021 (v hodnotě 10 000 Kč) 

1x chytré hodinky Garmin Vívoactive 4 šedo-černé (v hodnotě 7 000 Kč) 

1x chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active, černé (v hodnotě 3 000 Kč) 

5x solární Powerbanka AlzaPower Solar Scout (v hodnotě 1 000 Kč) 

 

Pravidla soutěže 

Doba konání soutěže: od 10.1.2022 (08:00) do 28.2.2022 (23:59) 

Zveřejnění výherců: od 21.3 - do 31.3.2022 

Odeslání výhry výhercům: do 30.4.2022 

 

Pořadatelem soutěže je společnost Wavin Czechia s.r.o. se sídlem: Rudeč 848, 277 13  

Kostelec nad Labem, Česká republika, IČO: 27560597, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114521 (dále jen „Pořadatel“). 

 

Účast v soutěži 

Účastníkem v soutěži NAŠE MĚSTO (dále jen „soutěž“) se může stát pouze fyzická osoba 

starší 18 let (dále jen „Účastník soutěže“). Podmínkou účasti v soutěži je registrace v době 

konání soutěže na adrese www.wavin.cz a hlasování pro jeden ze šesti soutěžních projektů. 

Pro kompletní registraci je nutné tuto registraci potvrdit kliknutím na odkaz, který obdrží 

každý účastník po vlastní registraci do své e-mailové adresy.    

 

Ze soutěže se vylučují všichni, kteří mají v době konání soutěže platný zaměstnanecký 

poměr se společností Wavin Czechia s.r.o.  

 

Losování výherců, oznámení o výhře, pravidla výhry 

Každý Účastník soutěže může vyhrát pouze jednu výhru. 

Oznámení vítězů proběhne prostřednictvím webových stránek společnosti Wavin Czechia 

s.r.o. www.wavin.cz od 21.3.2022, nejpozději však do 31.3.2022. Vítěze společnost také 

oznámí na sociálních médiích a v dalších komunikačních kanálech společnosti. 

Výherce obdrží výhru na adresu uvedenou při registraci. Výhra je nepřenositelná a 

je doručena pouze výhercům. 

Losování bude provedeno ručním vylosováním z osudí, do kterého budou vloženy všechny 

lístky s informacemi o soutěžících zařazených do losování dle Pravidel soutěže. 

Provozovatel losování zaručuje, že losování proběhne zcela náhodným výběrem, poctivě a 

nestranně. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře anebo 

nesplní-li řádně všechny podmínky pro její získání, jeho nárok na výhru bez náhrady zaniká 

a pořadatel určí za jejího výherce dodatečně vylosovaného náhradníka. 

 

Vyloučení z účasti v soutěži 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen 

okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále 
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oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků soutěže, u nichž je dáno důvodné 

podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. 

Při každém vyloučení ze soutěže bude výherci následně výhra odebrána, případně tento 

výherce bude muset vrátit již poskytnutou nebo dodanou výhru zpět Pořadateli. 

Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení 

těchto pravidel ze strany Účastníka soutěže, je Pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění 

Účastníka soutěže vyřadit ze soutěže. 

Rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi 

spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. 

V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se takovému výherci neodevzdá a 

nárok na tuto výhru připadne náhradníkovi. 

 

Vyloučení odpovědnosti za škody 

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy či poruchy elektronických zařízení, 

která jsou předmětem výherních cen. A dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních 

telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv souvisejících s registrací. 

Pořadatel neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi soutěže účastí v soutěži, 

za předpokladu, že se nejedná o škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

 

Zpracování osobních údajů 

Registrací na www.wavin.cz  vyjadřuje účastník akce souhlas s pravidly akce a 

se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., rozšířeným 

o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 2016/680 (GDPR), 

o ochraně osobních údajů. Pravidla jsou k dispozici také na webových stránkách 

www.wavin.cz  

 

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže 

uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a 

Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž 

o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 

odst. 1 písm. b) GDPR ,tedy jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa bydliště, které byly 

správci předány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR provozovatelem webu 

www.wavin.cz při odeslání účasti ve slosování, tedy při registraci do soutěže. 

Nedílnou součástí soutěže a těchto pravidel soutěže je též zpracování osobních údajů 

výherců pro propagaci Pořadatele a jím pořádaných soutěží formou pořízení podobizen a 

audiovizuálních záznamů výherců z výběru výher a jejich zveřejnění v propagačních 

materiálech Pořadatele a na jeho komunikačních kanálech.  

Pro případ výhry uděluje Účastník soutěže svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení 

s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací 

jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště. Udělení tohoto svolení je nezbytným 

předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru. 
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Osobní údaje Účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat sám, příp. tím v souladu 

s požadavky GDPR pověří třetí osobu. 

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Účastníkům soutěže 

jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: 

 

● právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává; 

● právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; 

● právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; 

● právo na omezení zpracování osobních údajů; 

● právo na přenositelnost osobních údajů. 

 

Účastníci soutěže se navíc mohou se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým 

je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u Pořadatele na výše uvedených 

kontaktních údajích.  

V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci soutěže 

obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím  

e-mailové adresy doplnit. 

 

Všeobecné podmínky 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato 

pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry 

jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají 

nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nevydané výhry propadají pořadateli. O jakýchkoliv 

reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje 

právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo 

doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání včetně změny výher, a to tak, že změnu 

vyhlásí na výše uvedených webových stránkách akce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná 

pravidla.  

 

10.1.2022, Kostelec nad Labem, Wavin Czechia s.r.o. 

 

 

 


