
 

 
 

Úplné znění pravidel soutěže „Objevuj Česko s Benzina Tankartou od 
Edenred“ (dále jen „pravidla“) 

 
I. Pořadatel 

 
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Edenred CZ s.r.o., se sídlem 

Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391 (dále jen „pořadatel“). 
 

II. Účast v soutěži, trvání soutěže a vymezení účastníků soutěže (soutěžících) 
 

1. Termín konání soutěže je od 1. 7. 2021 od 0:00:00 hod do 31. 8. 2021 do 24:00:00 
hod. (dále jen „termín konání soutěže“). 

2. Soutěže se mohou zúčastnit všichni držitelé karty BENZINA TANKARTA od EDENRED 
(dále jen „karta“), kteří jsou nejpozději v poslední den konání soutěže starší 18 let  
a kteří se do soutěže přihlásí pomocí odkazu uvedeného v informačním emailu 
zaslaném pořadatelem (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci 
pořadatele a jejich blízké osoby (ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, dále jen „občanský zákoník“).  

3. Do soutěže se soutěžící zapojí tím, že po přihlášení do soutěže dle předchozího 
odstavce v termínu konání soutěže zakoupí prostřednictvím karty alespoň 50 litrů 
libovolného paliva.  

4. Je-li soutěžící držitelem 2 karet, sčítá se objem paliva zakoupeného prostřednictvím 
obou karet v termínu konání soutěže do limitu stanoveného v předchozím odstavci.   

5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci soutěže. 
6. Účastí v soutěži Soutěžící uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, souhlasí se zněním 

pravidel bez výhrad a rovněž i s případným přijetím výhry způsobem podle pravidel.  
 

III. Výhra  
 

1. Výhrou v soutěži je 10x dobití kreditu v hodnotě 2.000,- Kč na zákaznický účet 
Benzina, který se vztahuje k příslušné kartě nebo kartám. Maximální výhra na 
jednoho soutěžícího (bez ohledu na počet karet, kterých je držitelem) je 2 000 Kč. 

2. Pořadatel ze soutěžících, kteří splňují podmínky stanovené dle těchto pravidel, určí 
10 výherců prostřednictvím losu. Losování a předání výhry (tj. nabití kreditu na 
zákaznický účet soutěžícího) budou provedeny po uplynutí termínu konání soutěže, 
nejpozději však 30. 9. 2021. 

3. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani v jakékoli jiné hodnotě a nelze ji 
vymáhat soudně. 

4. Pořadatel vyrozumí výherce prostřednictvím e-mailu, který soutěžící užívá pro 
přihlášení do svého uživatelského účtu na portálu pořadatele.  
 
 
 



 

 
IV.  Další podmínky soutěže  

 
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení kteréhokoliv soutěžícího  

z databáze soutěžících v případech stanovených těmito pravidly. Rozhodnutí 
pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. 
Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže nebo soutěž 
zrušit, a to bez nároku soutěžících na náhradu škody. Pořadatel soutěže není 
odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.  
O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících s konečnou platností a bez 
možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění 
podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnost na soutěžících.  

2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. Pořadatel 
neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto 
důvody nespočívají na straně pořadatele. Upřesňuje se, že v takovém případě výhra 
propadá bez nároku na náhradu ve prospěch pořadatele. 

3. Soutěžící dává účastí v této soutěži současně souhlas pořadateli, aby jej v případě 
výhry pořadatel kontaktoval s žádostí o podání reference, kterou následně pořadatel 
užije pro svoji marketingovou online prezentaci. Soutěžící je však oprávněn 
požadovat, aby jím podaná reference byla zveřejněna v anonymizované podobě. 

4. Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhru ani účast v soutěži není možné 
vymáhat právní cestou.  

5. Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy 
Pořadatele a nejednat v souvislosti s tímto programem v rozporu s dobrými mravy. 

6. Osoby nesplňující podmínky účasti v této soutěži nebo jednající v rozporu s těmito 
pravidly či dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny nebo budou ze soutěže 
vyloučeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, nemá na 
takovou výhru nárok. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či 
pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení ze soutěže bez 
kompenzace. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli. Konečné rozhodnutí  
o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli. 

7. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže nebo po jejím skončení měnit 
podmínky, tj. i způsoby určení výherce, kterým náleží výhra, druhy výher, a soutěž  
i zrušit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách soutěže, budou účastníci  
o změně těchto pravidel informováni na webových stránkách Pořadatele. 
 

V. Ustanovení o zpracování osobních údajů  
 

1. Soutěžící poskytuje své osobní údaje vědomě a dobrovolně. 
2. Užití osobních údajů podléhá podmínkám ochrany osobních údajů společnosti 

Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391., kde se 
dozvíte více o Vašich právech v souladu se zpracováním osobních údajů a jež jsou 
dostupné na webových stránkách: 
https://www.edenred.cz/static/files/zpracovani_ou.pdf. Pořadatel je oprávněn 
zpracovávat osobní údaje výhradně ke stanovenému účelu a na dobu potřebnou pro 

https://www.edenred.cz/static/files/zpracovani_ou.pdf


 

splnění svých práv a povinností dle těchto pravidel, nejdéle však do výslovného 
odvolání souhlasu ze strany soutěžícího. I po odvolání souhlasu ze strany soutěžícího 
je však pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém je oprávněn 
je zpracovat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

3. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje soutěžících nebudou poskytovány třetím 
stranám, s výjimkou Benzina za účelem připsání výhry. 

4. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje 
jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé. 

5. Soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování 
svých osobních údajů a že mu byly známy všechny potřebné informace podle zákona 
a GDPR. 

  

 
VI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této 

soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit, odložit, 
přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla. 

2. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji 
poskytnutými soutěžícím. 

3. Pořadatel není zodpovědný za nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za 
poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám (nebo za pomoci 
třetích osob). 

4. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v 
platném znění. 

 
V Praze dne 30. 6. 2021 
 

Edenred CZ s.r.o. 


