Úplná pravidla soutěže
„Velká soutěž s HYUNDAI“
Smyslem těchto pravidel je výhradní úprava spotřebitelské soutěže „Velká soutěž s
HYUNDAI“ ve vztahu ke spotřebitelům. Smyslem této spotřebitelské soutěže je správné
zodpovězení soutěžní otázky a účast v soutěži v rámci koncertů pro děti v Rudolfinu
pořádaných PKF – Prague Philharmonia během 27. koncertní sezony 2020-2021, ve které
soutěžící mohou vyhrát 2 x RC model auta Hyundai, 2 x pronájem rodinného vozu Hyundai
na 14 dní a 2 x prohlídku továrny Hyundai v Nošovicích.
Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a
propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými
pravidly této soutěže.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
Pořadatelem soutěže.
•

Pořadatel:
Společnost PKF – Prague Philharmonia, o. p. s. se sídlem: Burešova 1661/2, Praha 8, 182 00
IČ: 64947602 DIČ: CZ64947602
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl O, vložka 2 (dále jen „PKF“)

•

Název soutěže:
„Velká soutěž s HYUNDAI“ (dále jen „soutěž“)

•

Doba trvání soutěže:
Od 17. 10. 2020 00:00:00 hod. do 10. 04. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“)

•

Místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v Dvořákově síni Rudolfina, Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1 - Josefov.
(dále jen „místo konání soutěže“)

•

Výhry v soutěži:
2 x balíček výher obsahující RC model auta Hyundai, pronájem rodinného vozu Hyundai na 14
dní a prohlídka továrny Hyundai v Nošovicích.

Podmínky účasti:
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1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou
v České republice, které splní podmínky soutěže dále stanovené, s výjimkou osob uvedených
v odstavci „2“ tohoto článku.
2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele nebo fyzické osoby, které se
spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude
předána.

Podmínky soutěže:
1. Soutěžící v době od 17. 10. 2020 00:00:00 hod. do 10. 04. 2021 23:59:59 hod. v místě konání
soutěže písemně zodpoví soutěžní otázku uvedenou na slosovatelném soutěžním lístku.
2. Soutěžní otázka bude zveřejněna vždy v místě konání soutěže v den konání příslušného
koncertu dle aktuálního přehledu koncertů 27. koncertní sezony formou soutěžního lístku.
3. Každá fyzická osoba se může v rámci jednoho koncertu soutěže zúčastnit pouze jednou.
4. Do závěrečného losování výher v rámci Soutěže, které proběhne v rámci závěrečných
koncertů D4 a E4 dne 10. 04. 2021 postoupí pouze soutěžní lístky se správnou odpovědí na
soutěžní otázku, doplněnými kontaktními údaji dle bodu 3. „Souhlasu s pravidly a ochrana
osobních údajů“ a uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů.
5. Soutěží se o 2 x balíček výher obsahující RC model auta Hyundai, pronájem rodinného vozu
Hyundai na 14 dní a prohlídka továrny Hyundai v Nošovicích.
6. Výhru získávají 2 soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázku kladenou
prostřednictvím soutěžních lístků během 8 koncertů pro děti v Rudolfinu, konaných
v následujících termínech:
D1/E1
Cesta k pramenům
sobota 17. října 2020, 10.00 a 12.00
D2/E2
Hledá se oslavenec!
neděle 29. listopadu 2020, 10.00 a 12.00
D3/E3
Expres do neznáma
neděle 14. února 2021, 10.00 a 12.00
D4/E4
Tajemství obrazů
sobota 10. dubna 2021, 10.00 a 12.00
7. Termín slosování je stanoven v souladu s datem konání posledního koncertu D/E 4 na sobotu
10. 04. 2021.
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8. Výherci budou vylosováni zástupci Pořadatele a to jeden na každém z koncertů konaných
dne 10. 04. 2021. Každý výherce obdrží stejnou výhru (1 x RC model auta Hyundai, 1 x
pronájem rodinného vozu Hyundai na 14 dní a 1 x prohlídka továrny Hyundai v Nošovicích).
9. V případě výhry bude výherce o výhře informován Pořadatelem bezprostředně po vylosování
osobně. V případě, že výherce nebude na závěrečném koncertě sezony přítomen, bude
informován prostřednictvím zprávy na kontaktní e-mail, uvedený na soutěžním lístku,
případně telefonicky a vyzván k osobnímu převzetí výhry v sídle Pořadatele. V případě, že si
výherce nepřevezme výhru ve stanoveném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne
ve prospěch Pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany
Pořadatele.
10. Výhra bude výherci předána osobně bezprostředně po skončení losování. Pokud nebude
vylosovaný výherce na koncertě přítomen, může si ji výherce může po skončení soutěže
vyzvednout osobně v Praze u Pořadatele na adrese: KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8, 182
00.
11. V případě osobního vyzvednutí o tom musí výherce Pořadatele předem informovat a to emailem na adresu pkf@pkf, a to minimálně 2 dny před osobním vyzvednutím. K vyzvednutí
výhry musí dojít nejpozději do 10. 05. 2021. V případě, že se nezúčastní potřebný počet
soutěžících (min. 2 soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku), propadají výhry ve
prospěch Pořadatele, pokud Pořadatel nerozhodne jinak.
12. Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě jejich výhry může
Pořadatel soutěže zveřejnit jejich osobní údaje a informaci o jejich výhře po ukončení
soutěže na webové stránce www.pkf.cz, na facebookovém
profilu https://www.facebook.com/PKFPraguePhilharmonia popř. na instagramovém profilu
https://www.instagram.com/pkfpraguephilharmonia/. Osobní údaje, které je Pořadatel oprávněn
zveřejnit, jsou: křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, ze
kterého výherce pochází (např. Tomáš N., Praha).

Další důležité podmínky soutěže:
1. Soutěžící zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly této soutěže.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu
jejího trvání nebo soutěž předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. V případě, že
dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě
písemného dodatku k těmto pravidlům, který bude zveřejněn.
3. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození výhry po jejím převzetí výhercem.
4. Pořadatel nezodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti předání výhry v důsledku
nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené soutěžícím.
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5. Úplné aktuální znění pravidel soutěže bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici
na www.pkf.cz a zároveň uloženo v písemné podobě na adrese PKF – Prague Philharmonia,
o. p. s., KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8, 182 00.
6. V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na e-mail Pořadatele na e-mailové adrese:
pkf@pkf.cz
7. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě
sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící
porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod,
které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze
Pořadateli zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže pouze písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v
potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
8. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
9. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností
Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel tímto osvobozuje společnost Facebook, Inc.
od všech závazků.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Pořadatel tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění („Zákon“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, sděluje účastníkům akce následující
informace týkající se zpracování jejich osobních údajů:
1. Správcem a zpracovatelem je Společnost PKF – Prague Philharmonia, o. p. s. se sídlem:
Burešova 1661/2, Praha 8, 182 00 IČ: 64947602, DIČ: CZ64947602 zapsaná v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 2.
2. Účelem zpracování osobních údajů výherců soutěže je předání / zaslání výhry soutěže „Velká
soutěž s HYUNDAI“ ve smyslu těchto pravidel, právním základem pro zpracování je udělený
souhlas subjektu údajů;
3. Předmětem zpracování budou osobní údaje výherců soutěže v rozsahu (i) jméno, (ii)
příjmení, (iii) doručovací adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, iv) e-mailová
adresa a v) telefonní číslo;
4. Osobní údaje výherců soutěže budou zpracovávány po dobu 6 měsíců od okamžiku jejich
poskytnutí prostřednictvím soutěžního lístku;
5. Osobní údaje výherců soutěže nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě vyjma doručovatele
výhry, nebudou přeneseny do žádné třetí země a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny,
vyjma webové stránky www.pkf.cz, facebookovém a instagramového profilu;
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6. Výherce soutěže má právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Výherce soutěže má právo i na
přenositelnost osobních údajů.
7. Pokud by se výherce soutěže domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
1.

Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

2.

Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

8. Výherce soutěže, při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, může
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
9. Výherce soutěže má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů. Pokud výherce soutěže odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude
ukončena jeho účast v soutěži. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
10. Výherce soutěže může uplatnit svá výše uvedená práva prostřednictvím zpracovatele, emailem na e-mailovou adresu: pkf@pkf.cz
Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje účastníků soutěže.
Tato Pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020
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