Změna pravidel soutěže „Hurá do restaurace“
Pořadatel soutěže mění pravidla soutěže v souladu s článkem V. písm. e) pravidel soutěže Hurá do restaurace.
I. Předmět a účel změny pravidel
1. Pořadatel Edenred CZ s.r.o., IČO: 247 45 391, se sídlem
Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, odd. C, vložka 170804 (dále jen „Pořadatel“) se
v návaznosti na pořádání soutěže „Hurá do Restaurace“
rozhodl, že vyhlášena soutěž se mění na věrnostní
program, který s účinností změny stanovuje dobu konání
soutěže na dobu uvedenou níže.
II. Změna pravidel soutěže
1. Pořadatel se v souladu s pravidly soutěže, a to
konkrétně článku V. písm. e), rozhodl změnit pravidla
soutěže vyhlášené pro tuto soutěž tak, že časově
ohraničená soutěž se mění na věrnostní program
s dobou konání podle odst. 5 článku II. této změny
pravidel.
2. Pořadatel mění název soutěže na „Program Hurá do
restaurace“. Zmiňují-li se pravidla soutěže ve svých
ustanoveních o soutěži, tak se s účinností změny myslí
program.
3. Pořadatel se s účinností změny pravidel označuje jako
„provozovatel“ a pravidla soutěže se nově označují jako
„podmínky programu“.
4. Zmiňují-li tato pravidla soutěže „výherce“, má se tím
po účinnosti změny pravidel na mysli účastníka, který
získal odměnu.
5. Doba konání soutěže se mění tak, že počátek doby
platnosti podmínek programu se stanovuje na 2. 11. 2020
a konec doby programu se stanovuje na den odvolání
pořadatelem.

6. Pořadatel mění pravidla soutěže uvedené v části III.
pravidel, a to v souladu s článkem V. písm. e).
následovně:
a. Pořadatel mění pravidla soutěže tak, že za každý
oběd zaplacený účastníkem kartou Ticket Restaurant
Card® nebo Edenred Card v restauraci, která je
v partnerské síti provozovatele a dosáhne minimální
hodnoty 100 Kč (slovy sto korun českých), bude
účastníkovi připsána zpět na jeho kartu částka 5 Kč
(slovy pět korun českých), a to za veškerých stávajících
podmínek soutěže Hurá do restaurace.
III. Přechodná ustanovení
1. Každý účastník, který se zapojil do soutěže Hurá do
restaurace, bude automaticky zařazen do programu
Hurá do restaurace, nedojde- li k odmítnutí dle odstavce
3 tohoto článku.
2. Každý účastník soutěže bude informován o změně
těchto pravidel prostřednictvím emailové komunikace.
Pokud účastník soutěže nebude souhlasit se zapojením
do Programu Hurá do restaurace, má právo, aby byl ze
soutěže odebrán a informace o účastníkově zapojení do
programu byla neprodleně odebrána z databáze
programu. Účastník může pro informování pořadatele o
nesouhlasu se zapojením do programu Hurá do
restaurace informovat pořadatele tak, že v emailové
zprávě, která bude účastníka informovat o změně
těchto pravidel bude možnost stisknout, že se účastník
nechce zapojit do Programu Hurá do Restaurace.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato změna nabývá platnosti a účinnosti dnem
vyhlášení této změny, kterým je 2. 11. 2020.

Podmínky programu
Hurá do restaurace
I. Obecná ustanovení
a. Tyto podmínky se vztahují na program „Hurá do restaurace“ (dále jen
„program“), provozovaný společností Edenred CZ s.r.o., IČO: 247 45 391, se
sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 170804 (dále
jen „Provozovatel“).
b. Program se koná v termínu od 2. 11. 2020 do odvolání Provozovatelem
(dále jen „doba konání programu“).
c. Program probíhá výlučně na území České republiky.
II. Podmínky účasti a zapojení se do programu
a. Programu se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen
„účastník“), která je plně svéprávná, může právně jednat a splňuje
následující podmínky:
- je držitelem, resp. uživatelem karty Ticket Restaurant Card nebo Edenred
Card s aktivní peněženkou Ticket Restaurant od Provozovatele (dále jen
„Karta“), má na ní nabité prostředky;
- uživatel Karty se do programu zaregistruje vyplněním sériového čísla své
Karty
a
e-mailové
adresy
na
stránce
programu
huradorestaurace.edenred.cz, čímž se zařadí do programu. E-mailová

adresa poskytnutá při registraci do programu musí být shodná s e-mailovou
adresou, kterou má uživatel registrovanou v rámci aplikace Můj Edenred
(na extranet.edenred.cz).
b. Účastník registrací do programu potvrzuje, že se seznámil
s podmínkami tohoto programu a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.
c. Z programu jsou vyloučeny právnické osoby.
III. Hodnocení programu a odměny v programu
a. Všem uživatelům Karet, kteří se platně zaregistrovali do programu
podle bodu II. a., budou vyhodnocovány všechny jejich transakce učiněné
v restauracích zařazených do programu a za každou platbu v těchto
restauracích v hodnotě vyšší nebo rovné 100 Kč (slovy sto korun českých,
minimální částka) získají odměnu formou kreditu připsaného na jejich Kartu
ve výši 5 Kč (slovy pět korun českých). Transakce se uživateli Karty začínají
vyhodnocovat až od chvíle, kdy se platně zaregistroval do programu na
adrese
huradorestaurace.edenred.cz
a
obdržel
potvrzující
e-mail o jeho registraci do programu. Pokud mezi platnými transakcemi
uběhne méně než 60 minut, do programu se započítává pouze jedna
z nich.
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b. Bude-li následně platba stornována a úhrada vrácena zpět na Kartu,
tato transakce se do programu nebude počítat. Je rovněž v rozporu
s podmínkami programu, pokud účastník rozdělí jednu útratu v restauraci
na více částí, tak aby byla započtena vícekrát.
c. Za platbu v restauraci zapojenou do programu se podle podmínek
tohoto programu bude považovat pouze platba na platebním terminálu
nebo platební bráně partnera Provozovatele, který je ve smluvní síti Ticket
Restaurant Card nebo Edenred Card (v rámci peněženky Ticket
Restaurant) a jehož tzv. MCC (Merchant category code) současně spadá
do jednoho z následujících kódů, a to 7399, 7011, 5814, 5813, 5812, 5811.
d. MCC kategorii transakce si uživatel může ověřit např. v aplikaci Můj
Edenred na adrese extranet.edenred.cz – ve výpisu transakcí ke své Kartě.
e. Seznam restaurací zapojených do programu bude uveden ve
vyhledávači provozoven na stránce huradorestaurace.edenred.cz – při
zapnutí přepínače „Hurá do restaurace“
f. Vyhodnocování programu bude probíhat v nočních hodinách dle
kapacitních možností technických systémů Provozovatele. Vyhodnocení
transakcí bude v závislosti na počtu přihlášených uživatelů do programu
trvat průměrně dva dny, maximálně však 14 dní.
g. Odměny v programu jsou nepřenosné. Odměnu není možné převést
na jinou osobu, proplácet v hotovosti nebo požadovat vydání jiné odměny
než té, která je vymezena v těchto podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje
právo nahradit odměnu v programu odměnou obdobného typu
a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání odměny. Odměny
v programu nejsou právně vymahatelné.
h. Případné daňové povinnosti související s odměnou v programu
vypořádá za účastníka Provozovatel.
i.
Podmínkou získání odměny je dodržení těchto podmínek. Odměny
nebudou uděleny v případě, že Provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání
ze strany účastníka programu či jiné osoby, která dopomohla danému
účastníkovi k získání některé z odměn.
j. Rozhodnutí o nepřipsání odměny v případě legitimního důvodu
Provozovatele je konečné a Provozovatel nepřipouští opravné prostředky
proti svému rozhodnutí.
IV. Zpracování osobních údajů
a. Účastník v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů
2016/679 uděluje Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu sériového čísla Karty, e-mailové adresy, údajů
o transakcích na Kartě a dalších údajů uvedených v účtu uživatele Karty
v aplikaci Můj Edenred na adrese extranet.edenred.cz (dále jen „osobní
údaje“), které budou zpracovávány za účelem provedení a vyhodnocení
programu a následného připsání odměny po dobu konání programu a půl
roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování může Provozovatel

zpracovávat osobní údaje jen tehdy, pokud bude jejich delší uchování
odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů Provozovatele,
zejména ochranou právních nároků. Osobní údaje účastníků, kteří získali
odměnu budou z důvodu ochrany právních nároků Provozovatele
uchovávány po dobu 3 let.
b. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání tohoto programu je
dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v tomto programu.
c. 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.
V. Závěrečná ustanovení
a. Účastí v programu vyjadřuje každý účastník souhlas s jeho podmínkami
a zavazuje se tyto podmínky bezvýhradně dodržovat.
b. Na odměnu v programu nemá účastník právní nárok. Odměny
v programu ani účast v programu není možné vymáhat právní cestou.
c. Účastník se zavazuje neporušovat právní řád České republiky,
oprávněné zájmy Provozovatele a nejednat v souvislosti s tímto
programem v rozporu s dobrými mravy.
d. Osoby nesplňující podmínky účasti v tomto programu nebo jednající
v rozporu s podmínkami programu či dobrými mravy nebudou do
programu zařazeny nebo budou z programu vyloučeny. I pokud taková
osoba splní některé podmínky pro získání odměny, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, nezíská odměnu a nemá na
takovou odměnu nárok. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto
podmínek účastníkem či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité
vyloučení takového účastníka z programu. Odměna v takovém případě
propadá Provozovateli programu.
e. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat
o všech záležitostech týkajících se tohoto programu, a to včetně jeho
přerušení, odložení, odvolání či úprav jeho podmínek. Provozovatel je
oprávněn kdykoli v průběhu programu nebo po jeho skončení měnit jeho
podmínky, tj. i způsoby určení účastníků, kterým náleží odměna, druhy
odměn, a program i zrušit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách
tohoto programu, budou účastníci o změně informováni na webových
stránkách provozovatele.
f. Oprávnění Provozovatele zasahovat do průběhu programu zahrnuje
i jeho právo nepřiznat účastníkovi odměnu v programu, bude-li mít
podezření, že účastník porušil, obešel či se pokusil porušit či obejít podmínky
programu. V takových případech je Provozovatel oprávněn účastníka
vyloučit z programu, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné
rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Provozovateli.
V Praze dne 2. 11. 2020.

Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, DIČ: CZ 247 45 391, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložka 170804.

