
PRAVIDLA SOUTĚŽE „STAHNI SI APPKU A  VYHRAJ“  - DÁRKOVÉ POUKÁZKY FRÝDA 
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava podmínek marketingové akce „STÁHNI SI APPKU a vyhraj“ (dále jen 
„soutěž“). Tento dokument je jediným dokumentem, který upravuje podmínky soutěže na propagačních 
materiálech určených spotřebitelům. Tento dokument je dále označován jako „pravidla“. Pravidla jsou veřejně 
přístupná na internetových stránkách www.ocfryda.cz. 
  

I. Pořadatelem a organizátorem akce  

OC FRÝDA a.s. se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 289 16 697, DIČ: CZ28916697. 

 
II. Soutěžní období  

Soutěž probíhá na území České republiky od 5. 12. 2019 00:00:01 hodin do 31. 12. 2019 23:59:59 hodin (dále jen 
„doba trvání soutěže“) 
  

III. Účastníci soutěže 
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „účastník soutěže“) s trvalým bydlištěm 
v České republice, která splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech. 
 
Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo 
pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či 
osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Případná výhra nebude těmto osobám předána. 
 
Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát. 
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednají v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže 
zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku 
duplicity či nepravdivosti informací, které poskytla nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu, nemá nárok 
na výhru a výhra nebude předána.  
 

 
IV. Podmínky účasti v soutěži 

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 18let. 
 
Soutěže se platně zúčastní ten účastník, který v termínu konání soutěže splní následující podmínky účasti 
v soutěži: 

 

• v období od 5. 12. 2019 00:00:01 hodin do 31. 12. 2019 23:59:59 hodin si stáhl mobilní aplikaci FRÝclub  

• a zároveň se v tomto období zaregistroval ve FRÝclubu prostřednictvím mobilní aplikace FRÝclub nebo 
webových stránek www.ocfryda.cz/VIPklub 
 

Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tj. mít staženou aplikaci OC Frýda a být zaregistrovaný 
ve FRÝclubu OC Frýda pouze jednou. Dodržení podmínky jedné registrace bude ověřeno podle kombinace jména 
a emailové adresy. 
 

V. Princip soutěže 
Principem soutěže je mít staženou aplikaci FRÝclub obchodního centra Frýda do mobilního zařízení soutěžícího 
z příslušného on-line obchodu s aplikacemi pro svoje zařízení, zároveň provedená registrace do FRÝclubu 
prostřednictvím této stažené mobilní aplikace OC Frýda nebo webových stránek www.ocfryda.cz/VIPklub.  
 
Všichni uživatelé, kteří splní podmínky soutěže, budou zařazeni do soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá  
za neúplný nebo jinak vadné vyplnění registračních údajů mající za následek nemožnost jejího použití pro účely 
soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně 
pořadatele. 
 

http://www.ocfryda.cz/
http://www.ocfryda.cz/VIPklub
http://www.ocfryda.cz/VIPklub


Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo registraci soutěžícího, která nesplňuje podmínky stanovené v těchto 
Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jí ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení  
i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 
 

VI. Výhry a vyhodnocení soutěže 
 

Výherci v soutěži budou určeni slosováním provedeným pořadatelem. Slosování bude provedeno elektronickým 
systémem za účasti komise složené ze zástupců pořadatele, a to po ukončení soutěže, nejpozději do 15 dnů, tj.  
do 15. 1. 2020.  
 
Slosování cen je rozděleno do jednoho slosovacího kola, ve kterém budou vylosováni výherci a přidělena níže 
uvedená výhra. 

 

1. cena:  

Dárkové poukazy OC FRÝDA v hodnotě 6 000 Kč 
2. cena:  

Dárkové poukazy OC FRÝDA v hodnotě 3 000 Kč 
3. cena:  

Dárkové poukazy OC FRÝDA v hodnotě 1 000 Kč 
 

Cenu 1. – 3. v soutěži získají soutěžící vylosovaní náhodným výběrem ze všech registrovaných členů v období od 
5. 12. 2019 00:00:01 hodin do 31. 12. 2019 23:59:59 hodin 
 
Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité 
plnění. 
 
Pravidla pro uplatnění dárkových poukazů jsou uvedena na adrese https://www.ocfryda.cz/darkove-poukazy. 
 

VII. Předání výher 
Výherci soutěže budou pořadatelem informováni e-mailem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 17. ledna 
2020. Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne zaslání e-mailu o výhře.  
 
Výhra bude osobně předána na adrese: OC Frýda, Na Příkopě 3727, Frýdek-Místek nejpozději do 30. 1. 2020. 
Přesné datum a čas vyzvednutí bude upřesněn. Před vyzvednutím výherce prokáže svou totožnost, členství  
ve FRÝclubu OC Frýda a věk pro převzetí výhry. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v požadovaném 
termínu, který bude upřesněn v informativním e-mailu, nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadne ve 
prospěch organizátora, stejně tak, když se nedostaví k osobnímu předání v určený termín. Výherce nemá nárok 
na jakoukoliv kompenzaci ze strany organizátora. 
 
Výherce není povinen výhru přijmout. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného 
soutěžícího nebo třetí osobu. 
 
Oprávnění organizátora zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo organizátora nepřiznat soutěžícímu 
výhru v soutěži, bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže.  
V takových případech je organizátor oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv 
kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže. Osoby nesplňující 
podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že 
tato osoba se i přes uvedené stala výhercem soutěže, např. v důsledku duplicity kontaktních údajů, nemá nárok 
na výhru. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ocfryda.cz/darkove-poukazy


VIII. Souhlas účastníků soutěže se zpracováním osobních údajů 
  
Účastník soutěže je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely 
soutěže, za účelem vyhodnocení soutěže, informování účastníka o výhře a předání ceny, bude organizátor 
zpracovávat osobní údaje poskytnuté v rámci soutěže, tj. jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou 
adresu.  
 
Účastník soutěže uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména 
nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož  
i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Souhlas může být kdykoli odvolán 
písemnou formou na adresu správce nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení na webu 

www.ocfryda.cz. 
Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního 
omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. Požádá-li 
účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, organizátor je v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu 
zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem 
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování  
v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo 
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategoriích 
příjemců  

 
Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít 
v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení, podobiznu 
a výrok v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací 
této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele. 
 

IX. Závěrečné ustanovení  
Účastníkům soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhru nelze vymáhat soudní 
cestou. Organizátor soutěže neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním 
výhry. Organizátor neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu  
a vyhodnocení soutěže podle tohoto herního plánu.  
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním 
a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Organizátor soutěže 
je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher,  
a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. 
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž organizátor.  
Tato pravidla jsou veřejně přístupná na internetových stránkách www.ocfryda.cz a každý účastník této soutěže  
s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.  
Jakákoliv případná změna pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách www.ocfryda.cz přičemž platí, 
že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách.  
 
Ve Frýdku-Místku dne 1. 12. 2019 

http://www.ocfryda.cz/

