
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Nakupte a soutěžte o hodnotné ceny“
 
1. Společnost  VALATRANS  a.s.,  se  sídlem  Liptál  483,  PSČ  756  31,  IČO 26783827, 

zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v  Ostravě,  oddíl  B 
vložka 2616 (dále jen „Pořadatel“), pořádá a zajišťuje marketingovou soutěž s názvem 
„Nakupte  a  soutěžte  o  hodnotné  ceny“  (dále  jen „Soutěž“),  jejíž  postup  a  podmínky 
upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Soutěž probíhá v období od 08.08.2020 od 9.00 hodin do 31.10.2020 do 15.00 hodin (dále 
jen „Doba konání Soutěže“) ve Smetanově obchodní galerii na adrese Vsetín, Smetanova 
2360, PSČ 755 01 (dále jen „Smetanova OG“). 

3. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na 
území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto Pravidlech (dále 
jen „Soutěžící“), a která v Době konání Soutěže kumulativně:

a) realizuje  v kterékoli  z prodejen  umístěných  ve  Smetanově  OG (kromě  prodejny 
Valmont) v otevírací době Smetanovy OG nákup v minimální hodnotě 300,- Kč, za 
který v dané prodejně (ve který byl nákup učiněn) obdrží soutěžní samolepku, kterou 
nalepí na hrací kartu; hrací  karty pro nalepení soutěžních samolepek jsou v Době 
konání Soutěže k dispozici ve všech prodejnách Smetanovy OG,

a dále

b) hrací kartu s 10 řádně nalepenými (na téže hrací kartě) soutěžními samolepkami (jenž 
Soutěžící  obdržel  dle  písem  a)  shora)  a  vyplněnou  veškerými  na  hrací  kartě 
požadovanými  údaji  o  Soutěžícím  (v  rozsahu  jméno,  příjmení,  adresa  trvalého 
bydliště,  příp.  také  adresa  pro  doručování,  e-mail,  telefon  a  podpis  Soutěžícího, 
kterým  Soutěžící  potvrzuje  souhlas  s těmito  Pravidly  a  se  zpracováním  svých 
osobních  údajů  v rozsahu  stanoveném  těmito  Pravidly;  jedna  hrací  karta  může 
obsahovat  údaje  pouze  jednoho  Soutěžitele)  v Době  konání  Soutěže  vhodí  do 
losovacího boxu umístěného v přízemí Smetanovy OG (konkrétně před prodejnou 
TETA drogerie).

Účastí  v  Soutěži  vyjadřuje  Soutěžící  svůj  souhlas  s těmito  Pravidly  (a  propagačními 
materiály  Soutěže)  a  zavazuje  se  je  plně  dodržovat.  Soutěžící se Soutěže (za  shora 
podmínek v těchto Pravidlech) může účastnit i opakovaně. 

4. Z platných,  úplných  a  řádně  vyplněných  hracích  karet  Soutěžících  nacházejících  se 
v okamžiku losování v losovacím boxu (k tomu viz níže) bude každých 14 dní od zahájení 
Soutěže (tj.  od 8.8.2020) až do skočení konání Soutěže (tj. do 31.10.2020) vylosována 
Pořadatelem (či  osobou k tomu Pořadatelem zmocněnou) jedna hrací  karta,  kdy osoba 
Soutěžícího na ni uvedená se stane výhercem; losování proběhnou ve dnech 22.08.2020, 
05.09.2020,  19.09.2020,  03.10.2020,  17.10.2020  a  31.10.2020, vždy  v 15.00  hodin 
v přízemí Smetanovy OG (konkrétně před prodejnou TETA drogerie). Vylosovaná hrací 
karta bude po vylosování z losovacího boxu jako výherní vyřazena (dalšího losování se 
daná hrací karta tedy již neúčastní); ostatní (nevylosované) hlasovací karty v losovacím 
boxu zůstávají pro další losování.  

V Soutěži bude uděleno celkem šest (6) výher, a to:

- Soutěžitel uvedený na hrací kartě vylosované v losování konaném (shora uvedeným 
způsobem) dne 

22.08.2020 vyhrává Dárkový poukaz v hodnotě 2.000,- Kč do prodejny GATE,
- Soutěžitel uvedený na hrací kartě vylosované v losování konaném (shora uvedeným 



způsobem) dne 
05.09.2020 vyhrává Dárkovou kartu COOP HB v hodnotě 5.000,- Kč,
- Soutěžitel uvedený na hrací kartě vylosované v losování konaném (shora uvedeným 

způsobem) dne 
19.09.2020 vyhrává Dárkovou kartu CCC v hodnotě 10.000,- Kč,
- Soutěžitel uvedený na hrací kartě vylosované v losování konaném (shora uvedeným 

způsobem) dne 
03.10.2020 vyhrává  Víkendový pobyt  v  Hotelu Smetanova  se vstupem do wellness  a 

romantickou večeří pro 2 osoby v hodnotě 5.390,- Kč,
- Soutěžitel uvedený na hrací kartě vylosované v losování konaném (shora uvedeným 

způsobem) dne 
17.10.2020 vyhrává Poukaz na dovolenou v hodnotě 30.000,- Kč od CK Fischer,
- Soutěžitel uvedený na hrací kartě vylosované v losování konaném (shora uvedeným 

způsobem) dne 
31.10.2020 vyhrává poukaz na Pronájem vozu Renault Clio na 3 měsíce od Ramach Auto 

v hodnotě 65.000,- Kč.

5. Výherci  jednotlivých  losování  budou  Pořadatelem  kontaktování  individuálně 
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na příslušné (výherní) hrací kartě, s tím, že 
budou vyzváni ke kontaktování Pořadatele za účelem dohody o termínu předání výhry. 
Předání  výhry proběhne  v kanceláři  manažera  Smetanovy OG v dohodnutém termínu, 
nejpozději však do 30 dnů od posledního dne Doby konání Soutěže. Při předání a převzetí  
výhry je výherce povinen prokázat se občanským průkazem či jiným obdobným průkazem 
totožnosti, a dále podepsat Pořadateli předávací protokol o předání a převzetí výhry. 

6. V případě,  že  si  výherce  výhru  (dle  shora  uvedeného)  nepřevezme  ve  shora  uvedené 
nejzazší  lhůtě,  automaticky  (marným uplynutím  uvedené  lhůty)  zaniká  jeho právo  na 
výhru a výhra propadá Pořadateli. 

7. Ze Soutěže jsou vyloučeni pracovníci a zaměstnanci Pořadatele, pracovníci a zaměstnanci 
nájemců Smetanovy OG a osoby, které mají ve Smetanově OG provozovnu či se podílejí 
na zajištění provozu Smetanovy OG, jakož i osoby jim blízké (ve smyslu § 22 odst. 1 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění). Ze Soutěže budou dále vyloučeny 
osoby, jejichž hrací karta bude neplatná, neúplná, nečitelná či nebude řádně vyplněná či 
nebude obsahovat příslušný počet nalepených soutěžních samolepek. V případě, že by se 
výhercem měla stát některá z osob uvedených v tomto ustanovení, ztrácí nárok na výhru. 

8. Hrací karty, které byly do Soutěže odevzdány jakýmkoliv podvodným či jiným nekalým 
způsobem,  budou diskvalifikovány a  vyřazeny ze  Soutěže;  nárok na  výhru  z nich  tak 
neplyne.

9. Vymáhání výhry či účasti v této Soutěži soudní cestou je vyloučeno a výhru v Soutěži 
není možné plnit v hotovosti, není možné požadovat náhradní plnění (vč. jakékoli finanční 
kompenzace apod.) a není možno požadovat jinou výhru, než je určeno těmito Pravidly. 
Výhru přebírají  výherci na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá výherce plnou 
odpovědnost za případné újmy (vč. škod), které by jemu a/nebo třetím osobám použitím či 
využitím  ceny  (předmětu  výhry)  vznikly.  Pořadatel  v  žádném  případě  neodpovídá  za 
žádné újmy (vč. škod) způsobené výhercům a/nebo třetím osobám výhrou ani za žádné 
újmy (vč. škod), které vznikly v souvislosti s využitím a/nebo použitím této výhry.

10. Pořadatel nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat, 
zejména pro technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových 



zpráv  na  výše  uvedený  e-mail,  ani  za  případné  problémy  související  s  funkčností 
internetové nebo mobilní sítě.

11. Vyplněním hrací karty a následným vhozením do losovacího boxu (dle ustanovení 3. shora 
těchto Pravidel) každý Soutěžící 

12. uděluje Pořadateli:

a) jakožto správci, který je zároveň zpracovatelem (dále jako „Správce“) svůj výslovný 
souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  uvedených  na  hrací  kartě,  tedy  jména, 
příjmení, adresy trvalého bydliště, příp. také adresy pro doručování, e-mailu a telefonu 
(dále jako „Údaje“), za účelem účasti na   Soutěži, prověření platné účasti v Soutěži, 
vyhodnocení  Soutěže,  kontaktování  jej  jako  případného  výherce  a  předání  výhry 
v Soutěži, a dále k marketingovým účelům Správce (vč. nabízení výrobků a služeb, 
zasílání informací o pořádaných akcích Smetanovy OG, výrobcích a jiných aktivitách, 
jakož  i  zasílání  obchodních  sdělení),  a  to  na  dobu  neurčitou,  resp.  do  odvolání 
souhlasu,  které  může  Soutěžící  provést  na  e-mailu:  marketing@galerievsetin.cz. 
Soutěžící  bere  na  vědomí,  že  poskytnutí  Údajů  je  dobrovolné,  zpracování  je 
transparentní,  a  že  má  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  (zejm.  nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů) právo na informace a přístup k jeho osobním údajům, právo požádat o 
vysvětlení  a  případně  o  odstranění  vzniklého  stavu,  zejména  provedením  opravy, 
doplněním nebo výmazem osobních údajů,  jakož i  právo na omezení zpracování a 
rovněž právo na přenositelnost údajů.  Dále má Soutěžící  právo vznést námitku při 
zpracování Údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude 
předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj 
právní účinky nebo se jej významně dotýká. Právním základem zpracování osobních 
údajů je účast Soutěžícího v Soutěži, resp. žádost o účast v Soutěži, a dále souhlas 
Soutěžícího se dalším zpracováním jeho osobních údajů. Způsob zpracování je ruční a 
automatický. S uvedenými žádostmi a námitkami se může Soutěžící obrátit na Správce 
prostřednictvím  e-mailu  marketing@galerievsetin.cz či  na  adrese  sídla  Správce. 
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící 
podat stížnost. 

Soutěžící bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů 
může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

b) souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb.  občanského  zákoníku  v platném  znění,  bezplatně  jeho  (Soutěžícího)  jméno  a 
příjmení  v  médiích  (včetně  internetu),  propagačních  a  reklamních  materiálech 
Pořadatele v souvislosti s prezentací této Soutěže a výrobků prodávaných Pořadatelem 
s tím, že v případě  výhry Soutěžícího mohou být  pořizovány a zveřejňovány výše 
uvedeným způsobem i jeho zvukové a obrazové záznamy bez omezení území, a to 

c) bez věcného, časového, množstevního, územního či jiného omezení;

d) souhlas s těmito Pravidly Soutěže a 

e) propagačními materiály (vč. hracích karet), včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze 
kterých je patrné, že se jimi podmínky Soutěže upravují či mění, a přistupuje k nim. 
V případě porušení těchto Pravidel ztrácí Soutěžící nárok na udělení výhry.

13.  Pořadatel  si  vyhrazuje  právo Soutěž  kdykoli  jednostranně  zrušit  (ukončit  bez  udělení 
výher), jednostranně upravit tato Pravidla a podmínky Soutěže, a to bez udání důvodů a bez 
stanovení náhrady a/nebo vzniku jakýchkoli nároků Soutěžících na jakékoli plnění.
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14.  Případné zobrazení výhry v Soutěži na komunikačních materiálech této Soutěže (letáky, 
plakáty, webové stránky apod.) je ilustrativní a nemusí odpovídat skutečné podobě výhry.

15.  V případě  rozporu  ustanovení  těchto  Pravidel  a  propagačních  materiálů  týkajících  se 
Soutěže,  nejasností  týkajících se výkladu Pravidel  nebo propagačních materiálů,  se budou 
aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

16.  Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  neudělit  či  nepředat  výhry  v případě,  pokud  panují 
pochybnosti o způsobu zapojení Soutěžícího do Soutěže a/nebo v případě porušení pravidel 
Soutěže ze strany Soutěžícího a/nebo jakékoliv jednání Soutěžícího, které by bylo v rozporu 
s dobrými mravy a/nebo zásadami fair-play.

17.  Tato Pravidla budou k dispozici  po celou Dobu konání Soutěže v kanceláři  manažera 
Smetanovy OG nacházející se ve Smetanově OG ve 3. nadzemním podlaží a na webových 
stánkách www.galerievsetin.cz.

Ve Vsetíně dne 7. 8. 2020

http://www.galerievsetin.cz/

