
Pravidla soutěže „Vyhraj poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup u Evolution Group“ 
 

Pořadatel spotřebitelské soutěže 

Pořadatelem spotřebitelské soutěže je společnost Evolution Group CZ s.r.o., se sídlem Jablonec nad 

Nisou, Dolní náměstí 397/6, PSČ 466 01, IČO: 28700295 ( dále též „Pořadatel“ ).  

Trvání spotřebitelské soutěže  

Soutěž probíhá od 3.4. do 30.4.2019.  

Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže může být právnická osoba se sídlem v České a Slovenské republice a fyzická 

osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky ( dále je „Účastník“). Soutěže se 

nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Evolution Group CZ s.r.o., ani kdokoli další, kdo se podílí 

na organizaci této soutěže.  

Podmínky soutěže 

Soutěž probíhá online na webové stránce společnosti Evolution Group CZ s.r.o.: 

www.evolutiongroup.cz/soutez . Účastník se do soutěže zapojí zodpovězením soutěžní otázky a 

vyplněním kontaktního formuláře.  

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. 

 

Postup při vyhlášení a odevzdávání cen  

Losování soutěžní ceny proběhne 2.5.2019 v sídle Pořadatele. Výherce vylosuje počítač 

prostřednictvím generátoru náhodných čísel. Výherce bude následně e-mailem kontaktován a bude 

mu zaslán dárkový poukaz v PDF formátu v hodnotě 1000 Kč na nákup zboží na e-shopu 

www.evolutiongroup.cz. Dárkový poukaz bude obsahovat unikátní slevový kód.  

Osobní údaje 

Účastník uděluje Pořadateli Soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, 

příjmení a e-mail. Souhlas je možné kdekoliv odvolat, odvolání souhlasu je účinné okamžikem 

doručení odvolání souhlasu Pořadateli. 

Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 1 rok od začátku 

soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích 

osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a 

marketingové služby. 

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou 

na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. 

Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má 

dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o 

zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, 

jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. 

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na 

adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv. 
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Účastí v soutěži uděluje Účastník pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas 

s uveřejněním svého jména a příjmení. 

 

Ostatní ustanovení a podmínky 

Pořadatel soutěže neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže 

zařazeny.  

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.  

Pořadatel není zodpovědný za ztrátu či nedoručení cen účastníkům.  

Za ceny není možné požadovat finanční náhradu.  

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce změnit pravidla či soutěž úplně zrušit bez 

udání důvodů.  

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 

stanovených pro účast v soutěži a obdržení ceny. 

Pořadatel soutěže nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na 

jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.  

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání akce uveřejněna na webové stránce 

www.evolutiongroup.cz.  

Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České republiky.  

Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže do 2.5.2019.  

 

V Jablonci nad Nisou dne 29.3.2019 
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