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Pravidla soutěže 
„Edenred letní soutěž s Google Pay“ 

 
I. Obecná ustanovení  
a. Tato pravidla se vztahují na soutěž „Edenred letní soutěž s Google 
Pay“ (dále jen “soutěž”), pořádanou společností Edenred CZ s.r.o. IČO: 
247 45 391, se sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 
170804 (dále jen “pořadatel”). 
b. Soutěž se koná v termínu od 12. 7. 2019 do 30. 8. 2019 (dále jen “doba 
konání soutěže”), přičemž soutěžním dnem bude každý pátek (soutěžní 
pátky) v daném soutěžním období.  
c. Soutěž probíhá výlučně na území České republiky. 
 
II. Podmínky účasti 
a. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen 
“účastník”), která je plně svéprávná, může právně jednat a má 
doručovací adresu na území České republiky, pokud: 

- je držitelem (vlastníkem) karty TRC nebo EBC vydané pořadatelem 
(dále jen „Karta“) a má na ní nabité prostředky, 
- má Kartu přidanou do aplikace Google Pay 
- má registrovaný Kartový účet na www.edenred.cz, kde má 
registrovanou svou platnou emailovou a doručovací adresu; 
- se seznámila s těmito pravidly soutěže. 

b. Ze soutěže jsou dále vyloučeny právnické osoby, zaměstnanci 
pořadatele, osoby v obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto 
osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
III. Zapojení do soutěže 
a. Účastník se do soutěže zapojí tak, že během soutěžního pátku 
provede bezkontaktní platbu Kartou na platebním terminálu 
prostřednictvím služby Google Pay.  
b. V případě, že Pořadatel nebude moci ověřit, že platba, kterou měli 
výherci v průběhu soutěžního období provést, proběhla, vyhrazuje si 
pořadatel právo na výběr dalšího výherce v pořadí. Každý soutěžící je 
oprávněn se zúčastnit libovolného počtu soutěžních pátků, a to pouze za 
podmínky, že se již nestal výhercem v rámci předchozího kola. 
 
IV. Hodnocení soutěže, ceny a výhra v soutěži 
a. Výhru v soutěži bude představovat za každý soutěžní pátek mobilní 
telefon Google Pixel a 5x prostředky v hodnotě 1000 Kč, které budou 
připsány na Kartu výherce. Výhry budou přiřazeny k pořadovým 
transakcím provedeným během soutěžního pátku, a to následovně: 

- výherce, na kterého připadá 500. transakce v pořadí získá mobilní 
telefon; 
- výherce, na kterého připadá 1000. / 1500. / 2000. / 2500. / 3000. 
transakce v pořadí získá prostředky v hodnotě 1000 Kč, které mu 
budou připsány na jeho Kartu. 

Rozhodující pro účely výhry jsou údaje v rámci interního transakčního 
systému pořadatele.  
b. Výhra je nepřenosná. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo 
požadovat vydání jiné výhry než té, která je vymezena v těchto 
pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou 
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání 
výhry. 
c. Výherci budou o své výhře informováni pořadatelem prostřednictvím 
emailu po vyhodnocení jednotlivého soutěžního pátku, které proběhne 
nejpozději do jednoho měsíce. Soutěžící je povinen nejpozději do 3 
pracovních dnů od svého kontaktování pořadateli odpovědět a sdělit 
mu, zda výhru převezme, a podle charakteru výhry dále na žádost 
pořadatele sdělí svou doručovací adresu a kontaktní údaje a případně 
další údaje za účelem předání výhry. V případě, že se pořadateli 
nepodaří výherce během 3 pracovních dnů kontaktovat výše uvedeným 
způsobem, nebo výherce nebude chtít cenu převzít, nebo nesdělí 
požadované údaje, jeho nárok na výhru zaniká a cena přechází na 
dalšího výherce v řadě.   
d. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informování o výhře 
v této soutěži, například z důvodu špatně uvedeného e-mailu nebo 
nefunkčnosti e-mailové schránky. 
e. Výhra bude výherci zaslána na jeho doručovací adresu doporučeně 
poštou. 
f. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
g. Případné daňové povinnosti související s výhrou v soutěži vypořádá za 
výherce pořadatel. 
h. Výhry nejsou právně vymahatelné. Žádnou z výher nelze převést na 
jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou 
náhradu. Pořadatel si vyhrazuje právo výhry uvedené v těchto pravidlech 
nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních 
důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou 
výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.  
 
 

i. Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhry nebudou 
uděleny v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření 
na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany 
soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání 
některé z výher. 
 
V. Zpracování osobních údajů 
a. Účastník v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních 
údajů 2016/679 uděluje pořadateli jako správci osobních údajů a 
organizátorovi soutěže jako zpracovateli osobních údajů výslovný souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa, sériové číslo a  transakční historie karty, a v 
případě výherce i jeho fotografie a doručovací adresu (dále jen „osobní 
údaje“), které budou zpracovávány za účelem provedení a vyhodnocení 
soutěže a následného předání výher po dobu konání soutěže a půl roku 
po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může pořadatel 
zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování 
odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména 
ochranou právních nároků. Osobní údaje výhercu ̊ budou z du ̊vodu 
organizace soute ̌že uchovávány po dobu 3 let.  
b. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je 
dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži. 
c. Soute ̌žící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s tím, že Pořadatel 
je oprávněn bezplatně užít v případě jejich výhry jejich fotografii společně 
s výhrou, a to v médiích (vc ̌etne ̌ internetu), propagac ̌ních a reklamních 
materiálech v souvislosti s touto soute ̌ží a v souvislosti s propagací výrobku ̊ 
a služeb, a to po dobu 3 let od ukonc ̌ení soute ̌že. Výherce zašle 
pořízenou fotografii Pořadateli na adresu jeho sídla.  
d. Účastník má ve vztahu ke zpracování osobních údajů zejména právo 
na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz 
osobních údajů, popřípadě omezení zpracování a další dle výše 
uvedených právních předpisů. 
 
VI. Závěrečná ustanovení 
a. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s jejími pravidly a 
zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  
b. Na výhru v soutěži nemá účastník právní nárok. Výhry v soutěži ani 
účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. 
c. Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, 
oprávněné zájmy pořadatele a nejednat v souvislosti s touto soutěží v 
rozporu s dobrými mravy. 
d. Osoby nesplňující podmínky účasti v této soutěži nebo jednající v 
rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy nebudou do soutěže 
zařazeny nebo budou ze soutěže vyloučeny. I pokud taková osoba splní 
některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých 
informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.  
Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o 
jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího 
ze soutěže. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže. 
e. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech 
záležitostech týkajících se této soutěže, a to včetně jejího přerušení, 
odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli 
v průběhu soutěže nebo po jejím skončení měnit její Pravidla, tj. i způsoby 
určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. V 
případě, že dojde ke změnám v pravidlech této soutěže, budou účastníci 
o změně informováni na stránkách www.edenred.cz a na facebookovém 
profilu společnosti Edenred.   
f. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i 
právo Pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít 
Pořadatel podezření, že soutěžící porušil, obešel či se pokusil porušit či 
obejít Pravidla soutěže. V takových případech je Pořadatel oprávněn 
soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv 
kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy 
Pořadateli. 
 
V Praze dne 8. 7. 2019 


