
 

 

Vánoční překvAPPkomat 

Statut propagační a reklamní soutěže 

„Vánoční překvAPPkomat” 

(dále jen „statut“) 

 

Účelem tohoto statutu je upravit podmínky propagační a reklamní soutěže 

s názvem „Vánoční překvAPPkomat”, které jsou blíže popsány níže (dále 

jen „soutěž“), způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její 

realizaci a vymezení podrobností o právech a povinnostech účastníků této 

propagační a reklamní soutěže. Tento statut je jediným dokumentem, který 

závazně upravuje pravidla soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně 

určeny podmínky soutěže. 

I. Organizátor soutěže 

1) Organizátorem soutěže je společnost AUPARK Hradec Králové s.r.o., se 

sídlem Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 03977790, 

vedená u Městského soudu v Praze C 240843 (dále jen „vyhlašovatel 

soutěže“ nebo „Aupark Hradec Králové “). 

II. Předmět a účel soutěže 

1) Předmětem a účelem soutěže je propagace prodeje služeb a zboží 

Auparku Hradec Králové a propagace aplikace provozované Auparkem 

Hradec Králové, která je dostupná pro uživatele na 

stránce https://www.auparkhradec.cz/informace-o-vernostnim-programu/ 

(dále jen „aplikace “). 

https://www.auparkhradec.cz/informace-o-vernostnim-programu/


 

 

2) Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o 

hazardních hrách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Soutěž je hrou ve smyslu ustanovení § 845 ods. 1 

zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen jako „Občanský zákoník“), kterou Aupark Hradec Králové 

organizuje za podmínek a podle pravidel vyjádřených v tomto statutu. 

III. Trvání soutěže  

1) Soutěž trvá nejdéle od 4.12.2022 do 31.12.2022, nebo dokud se 

nevydají odměny podle článku V. Průběh soutěže, bod 7 statutu (podle 

toho, která skutečnost nastane dříve). 

IV. Osoby oprávněné účastnit se soutěže  

1) Soutěž se uskutečňuje na území České republiky. 

2) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila věku 16 

let, která splní podmínky účasti v soutěži podle tohoto statutu a platně a 

účinně se zaregistrovala v aplikaci v souladu s podmínkami aplikace (dále 

jen „účastník soutěže “). 

3) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, 

zaměstnanci spřízněných osob vyhlašovatele soutěže podle příslušných 

ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „Obchodní zákoník“), jakož i jejich blízké 

osoby ve smyslu ustanovení § 116 zákona Občanského zákoníku. 

V. Průběh soutěže 

1) Do soutěže se účastník soutěže může zapojit registrací v aplikaci v 

souladu s podmínkami aplikace, dostupnými 

zde https://www.auparkhradec.cz/informace-o-vernostnim-programu/  (dále 

https://www.auparkhradec.cz/informace-o-vernostnim-programu/


 

 

jen jako „podmínky aplikace “). Účastník soutěže sbírá body v souladu s 

podmínkami aplikace, které může uplatnit v této soutěži za podmínek 

tohoto statutu. 

2) Pro zapojení se do soutěže a uplatnění odměny, účastník soutěže př ijde 

k automatu označeným logem aplikace (dále jen jako „automat“), 

nacházejícím se v prostorách obchodního centra Aupark Hradec Králové, 

nacházejícího se na ulici Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, Česká 

republika, které je provozováno Aupark Hradec Králové. 

3) Účastník soutěže počká před automatem než bude na řadě, v aplikaci v 

části Odměny vybere „Vánoční překvAPPkomat“ a potažením prstu po 

displeji odměnu uplatní. 

4) Následně účastník soutěže zadá kód (označení), který je nalepen na 

automatu, do aplikace. Zadáním kódu bude odečteno 20 bodů z konta 

účastníka soutěže v aplikaci. 

5) Automat vydá účastníkovi soutěže odměnu (první krabička nacházející 

se v řadě, kdy automat odměny vydává postupně po jednom po řadách). 

6) Účastník soutěže má za každých 20 bodů odečtených z jeho konta v 

aplikaci nárok pouze na jednu odměnu. Účastník soutěže může uplatnit 

odměnu pouze jednou za 24 hodin. Pro vyloučení pochybností, v případě, 

že v automatu se v době kdy se k automatu účastník dostaví nenachází 

žádná odměna (krabička), účastník nemá nárok na odměnu ani nárok na 

zapojení se do soutěže. 

7) Celkový počet odměn (krabiček) umístěných v automatu je nejméně 5 

000. Aupark Hradec Králové není povinen do automatu umístit více odměn 

(krabiček) než je uvedeno v předchozí větě. 



 

 

VI. Odměna 

1) Odměnou v soutěži (obsahem krabičky) můžou být drobné ceny útěchy, 

dárkové poukázky ve výši 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, nebo balíček 3 ks 

perníčků, nebo vánoční dekorace, nebo žvýkačky, nebo kód, po jehož 

naskenování uživatel získá další body do aplikace aj. 

2) Účastník soutěže se zavazuje převzít odměnu z automatu. 

3) Vyhlašovatel soutěže předává odměny prostřednictvím automatu a 

postupem dle článku V. Průběh soutěže  statutu. 

4) Pokud účastník soutěže odměnu nepřevezme, takový účastník soutěže 

ztrácí nárok na odměnu a odměna propadá ve prospěch vyhlašovatele 

soutěže, aniž by účastníkovi soutěže vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci 

ze strany vyhlašovatele soutěže. 

5) Na odměnu nemá účastník soutěže právní nárok a nelze ji vymáhat 

soudní cestou. Odměna předaná prostřednictvím automatu je konečná, v 

případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude takový spor 

posuzovat vyhlašovatele soutěže a jeho rozhodnutí je konečné a 

závazné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat 

odměnu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství než je uvedeno v bodě 

1 tohoto článku statutu a jaká jim byla přidělena prostřednictvím 

automatu. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že odměnu nelze 

vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné odměny, než je odměna 

přidělená prostřednictvím automatu. V případě technické poruchy 

automatu, která má za následek nevydání odměny, může účastník soutěže 

požadovat vrácení 20-ti uplatněných bodů ze svého konta v aplikaci, pokud 

vyhlašovateli soutěže prokáže, že mu odměna navzdory uplatnění 20-ti 



 

 

bodů z jeho konta v aplikaci nebyla automatem vydána. V případě, že 

automat vydá odměnu bez uplatnění 20-ti bodů z konta účastníka soutěže 

v aplikaci nebo mu je vydána více než jedna odměna, je povinen účastník 

soutěže okamžitě předat takto získanou odměnu vyhlašovateli soutěže. 

VII. Zvláštní ustanovení  

1) Prokáže-li se, že účastník soutěže je zaměstnancem vyhlašovatele 

soutěže nebo zaměstnancem jeho spřízněné osoby, nebo jejich blízkou 

osobou, tak nárok této osoby na odměnu nevzniká, odměna propadá ve 

prospěch vyhlašovatele soutěže. 

2) V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající 

se řádného uspořádání soutěže si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo 

soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže, prohlásit 

oznámení o získání odměny (přidělení automatem) za neplatné nebo bez 

oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěže těm účastníkům 

soutěže, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy nebo 

poškozují zájmy vyhlašovatele soutěže. 

3) Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za to, že odměna nebyla automatům 

účastníkovi vydána. 

4) Vyhlašovatel soutěže upozorňuje, že odměny mohou být předmětem 

daně z příjmu ve smyslu zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů v aktuálním 

znění, resp. ve smyslu jiného podobného zákona, platného a účinného ve 

státě, jehož příslušníkem je účastník soutěže, přičemž vyhlašovatel 

soutěže neodpovídá za splnění daňové povinnosti účastníka 

soutěže. Rovněž vyhlašovatel upozorňuje, že není vyloučeno, že si 

účastník soutěže musí splnit i jiné povinnosti podle zvláštních právních 



 

 

předpisů, například podle příslušných právních předpisů týkajících se 

zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení. 

5) Vyhlašovatel soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které 

tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěž i. Vyhlašovatel soutěže 

neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodáním odměny 

účastníkovi. Účastník může odměnu postoupit na jinou osobu pouze se 

souhlasem vyhlašovatele soutěže. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za 

žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými 

účastníkem soutěže, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, 

zřeknutím se, resp. nevyužitím odměny. Vyhlašovatel soutěže nenese 

žádnou zodpovědnost za vady výher a případné škody v souvislosti s 

užíváním výher. 

6) Účastí v soutěži projevuje každý její účastník souhlas s pravidly soutěže 

uvedenými v tomto statutu soutěže, s podmínkami aplikace a je ve smyslu 

zásad o zpracovávání osobních údajů uvedených níže informován, že 

vyhlašovatel soutěže je oprávněn zpracovávat údaje účastníka za 

podmínek aplikace, a to bez nároku účastníka soutěže na jakoukoli 

odměnu. 

7) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla 

soutěže nebo soutěž předčasně ukončit kdykoli bez předchozího 

upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel nebo 

předčasné ukončení soutěže je povinen bezodkladně zveřejnit na webové 

stránce https://www.auparkhradec.cz/ 

VIII. Ochrana osobních údajů  



 

 

1) V případě, že poskytujete Vaše osobní údaje,  my  jako provozovatel 

(vyhlašovatel soutěže) bychom Vás chtěli informovat ohledně zpracovávání 

Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto 

zpracováním.  

 

Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v 

soutěži je čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při 

zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým 

se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a tedy toto zpracování je 

nezbytné pro plnění smlouvy (v souvislosti s účastí v soutěži). 

 

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že vyhlašovatel soutěže je oprávněn 

dále využívat osobních údajů získaných v souvislosti s účastí v soutěži na 

marketing a za účelem propagace svých eventů a služeb, zlepšování 

značky a dobrého jména, bez nároku na jakoukoli odměnu z Vaší strany na 

základě svých oprávněných zájmů ve smyslu či. 1 písm. f) GDPR. 

 

2) Jaký je náš účel ke zpracování Vašich osobních údajů? 

 

Vaše osobní údaje se používají za účelem zajištění průběhu soutěže a 

ochrany a vymožení práv a zájmů vyplývajících z našeho vztahu. Tento 

účel zahrnuje zejména následující zpracovatelské operace: 

• efektivní komunikace v souvislosti průběhem soutěže; 

• zajištění vyřešení Vaší stížnosti nebo uplatněného nároku; 

• zajištění řádného průběhu soutěže; 



 

 

• plnění našich povinností a uplatňování našich práv vyplývajících z 

jakékoli smlouvy mezi Vámi a námi; 

• zasílání upozornění ohledně změn; 

• zjednodušení vytváření obchodních vztahů v budoucnosti; 

• komunikace a ověřování Vaší identity; 

• jiné záležitosti nezbytné pro zajištění průběhu soutěže; 

• marketingová komunikace – oslovování účastníků soutěže s různými 

nabídkami. 

 

Účast v soutěži je možná pouze v případě, že zpracováváme Vaše osobní 

údaje. V opačném případě se soutěže nemůžete zúčastnit. 

•  

3) Jaké osobní údaje zpracováváme? 

 

Osobní údaje zpracovávány v aplikaci v rozsahu uvedeném v podmínkách 

aplikace. 

 

4) Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 

 

V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy 

(účasti v soutěži), Vaše osobní údaje budou zpracovávány do konce 

platnosti smlouvy (soutěže) a do skončení lhůty uplatnění nároků 

vyplývajících z této smlouvy (soutěže). 

 



 

 

V případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely, Vaše osobní 

údaje budou zpracovávány jeden rok ode dne konce platnosti smlouvy 

(soutěže). 

 

Tím není dotčeno zvláštní zpracování osobních údajů při používání 

aplikace, které se řídí podmínkami aplikace. 

 

5) Přenášíme Vaše údaje do třetích zemí?  

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a jiných 

členských států Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být 

zpracovávány zemí mimo Evropskou unii, pouze pokud tato země byla 

potvrzena Evropskou komisí, jako země s adekvátní úrovní ochrany 

osobních údajů nebo pokud existují jiné dostatečné záruky na ochranu 

osobních údajů (například, závazná vnitropodniková pravidla nebo 

standardní evropské smluvní doložky o ochraně osobních údajů). 

 

6) Ostatní informace 

  

Osobní údaje mohou rovněž v odůvodněných případech podléhat 

zpracování za účelem vypořádání se s právními záležitostmi, včetně plnění 

povinností orgánů veřejné moci a jejich sledování za účelem právní 

ochrany. Osobní údaje mohou být rovněž archivovány ve veřejném zájmu, 

jakož i na vědecký, historický nebo statistický výzkum. 

 



 

 

7) Jaká jsou Vaše práva? 

 

Vaše práva jako dotyčné osoby jsou uvedena níže. Je třeba vzít na 

vědomí, že přesné podmínky uplatnění jednotlivých práv jsou upraveny v 

kapitole III GDPR, přičemž v konkrétní situaci nemusí být všechna práva 

použitelná. Máte následující práva: 

• Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme 

• Právo na opravu nesprávných a nepřesných osobních údajů a právo 

na doplnění neúplných údajů 

• Právo na omezení, tj. omezení zpracovávání Vašich osobních údajů 

• Právo na vymazání osobních údajů v případě, že chybí účel nebo se 

zpracovávaly nezákonně 

• Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů pokud se 

domníváte, že jsme nezpracovávali osobní údaje oprávněně, nebo 

zpracováváme-li Vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu 

• Právo získat osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném 

formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli 

• Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

• Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu 

 

9) Jak můžete uplatnit svá práva? 

  

elektronicky: Barbora.Slavikova@hbreavis.com 

písemně na adresu: Aupark Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48a, 500 

02 Hradec Králové 

telefon: +420 493 592 881 

 

mailto:Barbora.Slavikova@hbreavis.com


 

 

Snažíme se chránit Vaše soukromí co nejvíce a proto zpracováváme Vaše 

osobní údaje v souladu s GDPR a všemi ostatními příslušnými právními 

předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem zpracování Vašich 

osobních údajů, můžete si uplatnit Vaše práva u naší odpovědné osoby: 

 

Nebo můžete podat stížnost orgánu dozoru v souvislosti se zpracováním 

vašich osobních údajů. Váš místní orgán dozoru můžete nalézt 

na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-

authorities/index_en.htm 

IX. Závěrečná ustanovení  

1) Tento statut je zveřejněn na webové 

stránce https://www.auparkhradec.cz/, odkaz na tento statut je rovněž 

umístěn v aplikaci a uložen v sídle vyhlašovatele soutěže. 

2) V případě rozporu některých ustanovení těchto pravidel soutěže s 

jakýmkoli reklamním, propagačním nebo jiným materiálem týkajícím se 

soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel. 

3) Tento statut, jakož i všechny s ním související záležitosti se řídí právními 

předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

4) Všechny spory, žaloby nebo řízení vyplývající z tohoto statutu a/nebo v 

souvislosti s ním, podléhají výlučné pravomoci soudů v České republice. 

5) Tento statut soutěže nabývá platnosti a účinnosti dnem 4.12.2022  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

