
 

 

Pravidla soutěže výzvy 
Buď občanem Dolních Měcholup 

 
 
Níže uvedený text představuje úplná pravidla výzvy „Buď občanem Dolních Měcholup“.  
Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.  
 
 
I. Úvodní ustanovení  

1. Organizátorem soutěže o slosování o ceny v rámci výzvy „Buď občanem Dolních Měcholup“ 
(dále jen „Soutěž“) je Městská část Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168, IČO: 
00231347 (dále jen „Organizátor“).  

2. Soutěž je určena pro plně svéprávné osoby starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt v Dolních 
Měcholupech ke dni 31. 8. 2022 (dále jen „Účastník soutěže“). 

3. Soutěž je pořádána Organizátorem v rámci výzvy „Buď občanem Dolních Měcholup“.  
4. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, změnit či zrušit.  
5. Všichni Účastníci soutěže se svojí účastí v Soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel (dále 

jen „Pravidla soutěže“).  
 
II. Účast v soutěži  

1. Pro účast v Soutěži je Účastník soutěže povinen splnit následující podmínky:  

a. vyplnit soutěžní formulář na webové adrese: https://forms.gle/qtA6SzQMjJNs3a8z9, 
b. odesláním soutěžního formuláře Účastník soutěže prohlašuje, že: 

i. dovršil 18 let, 
ii. je plně svéprávný, 
iii. má ke dni 31.8.2022 trvalý pobyt v Dolních Měcholupech, 
iv. vyplněné údaje jsou pravdivé, 
v. zadané telefonní číslo nebo e-mail jsou v jeho dispozici, 
vi. se seznámil s Pravidly soutěže a s jejich obsahem souhlasí. 

c. při vyplnění soutěžního formuláře uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění 
jakéhokoli údaje je důvodem k neuznání účasti v soutěži,  

d. odeslat formulář s odpovědí,  
e. každý Účastník soutěže se může zúčastnit Soutěže (vyplnit formulář) pouze jednou, 

duplicitní odpovědi nebudou zařazeny do slosování.  
 
III. Doba trvání soutěže  

1. Soutěž probíhá v období od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022.  
 
IV. Výhry  

1. Do Soutěže o slosování jsou zařazeny tyto ceny:  
a. voucher v hodnotě 100.000,- Kč na vybavení domácnosti od společnosti Finep 
b. elektrokoloběžka 
c. voucher v hodnotě 3.000,- Kč na nákup v Obchodním centru Europark 

 
V. Losování výherců a předání výher  

1. Losování výherců Soutěže proběhne nejpozději do 30. dne následujícího měsíce po jejím 
skončení. Losování bude provedeno zcela náhodným ručním vylosováním z osudí, do kterého 
budou vloženy všechny řádně vyplněné formuláře zařazené do slosování dle Pravidel soutěže. 

2. Každý Účastník soutěže může vyhrát jen jednu cenu.  

https://forms.gle/qtA6SzQMjJNs3a8z9


 

3. Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem na adresu jimi uvedenou v soutěžním 
formuláři, případně telefonicky, a to do 3 pracovních dnů od losování. V případě, že se výherce 
nepodaří po 3 pokusech zkontaktovat, propadá výhra ve prospěch náhradníka. Výherce je 
zveřejněn na webu a sociálních sítích Organizátora, a to zveřejněním křestního jména a 
počátečního písmene příjmení. 

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou 
platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně 
vymahatelné.  

5. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí. 
Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.  

6. Organizátor neodpovídá za to, pokud informativní e-maily budou ukládány do spamové či 
nevyžádané pošty Účastníka soutěže. Účastník soutěže odpovídá za kontrolu pošty i v tomto 
rozsahu. 

7. Výhry budou výhercům předány osobně na výzvu na adrese Organizátora. 
8. Výhry Účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude 

možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora.  
9. Účastníci soutěže, kteří nevyhráli výhru, nebudou Organizátorem nijak vyrozuměni.  
10. Organizátor neodpovídá za jakákoliv rizika nebo náklady související s účastní v Soutěži či 

v souvislosti s užíváním výher nebo jiným nakládáním s nimi.  
 
 
VI. Vyloučení z účasti v soutěži 

1. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k Organizátorovi a 
Sponzorovi (Finep), zastupitelé Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 
22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže 
nebudou do Soutěže zařazeny, případně z ní budou vyloučeny, bude-li po jejich zařazení 
zjištěno, že podmínky účasti nesplňují (např. na základě jimi poskytnutých nepravdivých 
informací) či že jednaly v rozporu s Pravidly soutěže. Osoby vyloučené ze Soutěže nemají 
nárok na výhru a výhra v takovém případě propadá Organizátorovi Soutěže. 

3. Účastník soutěže bude rovněž Organizátorem vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo 
bude mít podezření na spáchání podvodného, nekalého či jiného protiprávního jednání ze 
strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi 
soutěže k získání výhry. 

 
VII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů  

1. Organizátor bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže 
uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Organizátorem a 
Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v Soutěži.  

2. Zapojením do Soutěže (odesláním formuláře) dává Účastník soutěže souhlas se zpracováním 
osobních údajů k tomu, aby Organizátor v souladu:  

• se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  

• s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ 679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovával jeho osobní 
údaje (jméno a příjmení, pohlaví, rok narození, e-mail, kraj bydliště) pro účely 
vyhodnocení soutěže a pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení.  

3. Kontaktní údaje Organizátora: Městská část Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168, 
kontaktní osoba: Jana Doláková, e-mail: rodina@dolnimecholupy.cz, telefon: +420 224 324 
314.  

4. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Účastník soutěže tato práva:  



 

a. Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že si Účastník soutěže může kdykoliv 
požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a 
pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho 
budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést 
námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních 
údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.  

b. Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že Účastník soutěže může požádat o 
opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.  

c. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, což znamená, že Účastník 
soutěže má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování 
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

d. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že osobní údaje musí být vymazány, pokud 
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud 
je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud je vznesena 
námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
pokud je zpracování protiprávní nebo pokud to ukládá zákonná povinnost.  

e. Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné 
otázky ohledně zpracování osobních údajů, může mít správce osobních údajů osobní 
údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto 
údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.  

f. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Účastník soutěže má právo získat své 
Osobní údaje, které poskytl/la se souhlasem ke zpracování, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, tak aby tyto 
údaje byly předány jinému správci.  

g. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, což znamená možnost podat 
písemnou či elektronickou námitku proti zpracování osobních údajů.  

4. Veškerá uvedená práva je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem 
zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů, či elektronickou formou na e-mailové 
adrese: rodina@dolnimecholupy.cz 

5. Dále má Účastník soutěže právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz  

6. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.  
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení  

1. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli 
soutěžních úkonů nebo v souvislosti s nimi.  

2. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.  
3. Účastník má právo na výhru při splnění podmínek Soutěže dle těchto Pravidel. Vyplacení 

peněžitého plnění namísto získané výhry není možné. 
4. Výhry není možné reklamovat, ani měnit. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní 

cestou.  
5. Veškeré vyobrazení výher v souvislosti se Soutěží je pouze ilustrativní. 
6. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu 
vyhlásí na webových stránkách Organizátora, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla. 

 
 
V Praze dne 25. 7. 2022 
 

mailto:rodina@dolnimecholupy.cz

