
Pravidla soutěže „Vyhraj 5 párů bot“ 

 

I. Název soutěže 

Vyhraj 5 párů bot (dále jen „Soutěž“) 

 

 

II. Organizátor soutěže 

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost BAŤA, akciová společnost, se sídlem 

Zlín, Dlouhá 130, PSČ 762 22, IČ: 25971671 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka 872 (dále jen „Organizátor“). 

 

 

III. Termín a místo konání Soutěže 

Soutěž se bude konat v termínu od 2. 8. 2019 od 09:00 hodin do 5. 9. 2019 do 21:00 hodin v prodejně 

BAŤA Anděl, na adrese Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Anděl. 

 

 

IV. Podmínky účasti v Soutěži 

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky: 

- nákup jakéhokoliv zboží, v jakékoliv hodnotě, v termínu uvedeném v předchozím článku, 

v prodejně BAŤA Anděl (místě konání Soutěže); 

- vyplnění a následné odevzdání registračního formuláře v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a 

příjmení, telefonní číslo, na pokladně prodejny Baťa Anděl; 

- splnění požadavků na účastníka Soutěže uvedených v čl. V níže.; 

- udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro účely Soutěže a na 

výzvu Organizátora Soutěže předložení účtenky Organizátorovi odesláním její 

fotografie/skenové kopie na email: pavlina.svehlova@bata.com, prokazující nákup v prodejně 

Baťa Anděl v daném termínu.  

- Soutěžní kola budou probíhat v termínech: 

o Nákup od pátku 2.8. do čtvrtka 8.8. (losování 9.8.). 

o Nákup od pátku 9.8. do čtvrtka 15.8. (losování 16.8.). 

o Nákup od pátku 16.8. do čtvrtka 22.8. (losování 23.8.). 

o Nákup od pátku 23.8. do čtvrtka 29.8. (losování 30.8.). 

o Nákup od pátku 30.8 do čtvrtka 5.9. (losování 6.9.). 
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V. Účastník Soutěže  

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 

18 let (dále jen „Účastník“). 

Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). 

V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch 

Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě 

písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry 

stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně 

do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. 

 

V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestane splňovat některou z podmínek účasti 

v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit. 

 

Každý Účastník může v Soutěži vyhrát pouze jednou, tzn. stane-li se vítězem v jednom ze soutěžních 

kol, v žádném dalším již být výhercem nemůže. 

 

 

VI. Losování výherců 

Slosování proběhne ve dnech uvedených níže ve 12:00 hod v prodejně Baťa Anděl. 

 

o Nákup od pátku 2.8. do čtvrtka 8.8. (losování 9.8.). 

o Nákup od pátku 9.8. do čtvrtka 15.8. (losování 16.8.). 

o Nákup od pátku 16.8. do čtvrtka 22.8. (losování 23.8.). 

o Nákup od pátku 23.8. do čtvrtka 29.8. (losování 30.8.). 

o Nákup od pátku 30.8 do čtvrtka 5.9. (losování 6.9.). 

 

V prodejně Baťa Anděl se náhodným výběrem (losováním) z vyplněných formulářů zahrnujícím 

všechny Účastníky přihlášené v příslušném období (viz výše) vylosuje ve vztahu ke každé výhře jeden 

výherce. Losování provede komise složená ze 3 členů určených Organizátorem. Po uskutečnění 

slosování komise zhotoví zápis, ve kterém popíše průběh losování, a ve kterém bude uveden výherce 

v daném soutěžním kole, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených při registraci Účastníka. 

Členové komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s ohledem na 

ochranu jejich osobních údajů a také na nestrannost a objektivitu vlastního losování 



 

 

VII. Výhry 

Účastníci mohou získat následující výhry: 

25x voucher na nákup zboží v prodejně BAŤA Anděl v hodnotě jednoho voucheru 1.000 Kč, tzn. 5 

voucheru v hodnotě 1.000 Kč za každé soutěžní kolo. 

 

VIII. Odevzdání výhry 

V soutěži bude každý týden v pátek vyhlášen výherce způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy platnou 

doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV a V těchto pravidel soutěže; 

povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo posoudit, 

zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal. 

O tom, zda výherce porušuje či neporušuje podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud 

bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na výhru odepřen. Každý výherce 

bude kontaktován na poskytnuté e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do Soutěže, a to 

během následujícího pracovního dne od losování, které proběhne každý pátek. Výherce bude vyzván k 

tomu, aby potvrdil svoji identitu, svou doručovací adresu a telefonní číslo. 

Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že 

je výhra výherci nedoručitelná. Výhra bude pro výherce k vyzvednutí v prodejně Baťa Anděl. Výhru je 

nutné si vyzvednout nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhlášení výsledků Soutěže (resp. daného 

soutěžního kola). 

Při nepřevzetí výhry ze strany výherce v odběrní lhůtě, neexistenci doručovací adresy apod., výhra 

propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi. Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani 

měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor 

soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou, Organizátor 

neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za výhry. Všichni výherci a jejich výhry budou 

nejpozději do následujícího pondělí od losování zveřejněni na webových stránkách Baťa, akciová 

společnost, kde bude uveřejněn seznam výherců (v rozsahu jejich křestního jména a prvního písmena 

příjmení) dostupný do 30. 9. 2019. 

 

 

IX. Ochrana osobních údajů 

Zpracování osobních údajů, informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR: 



Organizátor soutěže zpracovává osobní údaje Účastníka v rozsahu dále uvedeném v souladu s 

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 („GDPR“). 

Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního 

čísla a podpisu - je souhlas Účastníka spolu s vyplněním, podepsáním a odevzdáním registračního 

formuláře (viz čl. IV výše). Osobní údaje Účastníka budou užity toliko pro účely vedení Soutěže, její 

organizace a vyhodnocení a předání Výhry výherci na dobu konání Soutěže dle těchto pravidel a 90 dní 

po skončení Soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel Soutěže, max. však po dobu uděleného 

souhlasu, poté budou zlikvidovány. 

Osobní údaje výherce budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových 

orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 3 let, poté 

budou zlikvidovány. 

Účastník bere na vědomí, že poskytnutí jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem 

realizace Soutěže je nezbytným předpokladem pro účast v Soutěži a předání výhry výherci a bez 

poskytnutí těchto údajů není Organizátor schopen Soutěž realizovat. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může Účastník (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat, a to na 

e-mailové adrese pavlina.svehlova@bata.com. 

V případě, že Organizátor zjistí prokazatelné jednání Účastníka porušující tato pravidla, je tento 

oprávněn uložit ve své databázi kontaktní údaje, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této 

soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití telefonního čísla a adresy pro další účast na této a dalších 

spotřebitelských soutěžích či podobných akcích Organizátora. Právním základem pro zpracování údajů 

tímto způsobem je oprávněný zájem Organizátora na zajištění řádného průběhu pořádaných soutěží 

podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Osobní údaje získané pro účely Soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného 

profilování a nejsou poskytovány třetím stranám. 

Účastník má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, popř. omezení zpracování. Účastník soutěže má dále právo vznést námitku proti zpracování. 

Účastník může v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové 

adrese pavlina.svehlova@bata.com. 

Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má 

právo obrátit se na Organizátora se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese 

pavlina.svehlova@bata.com. 

Jestliže bude žádost Účastníka shledána oprávněnou, Organizátor neprodleně odstraní závadný stav. 

Tím není dotčena možnost Účastníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
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X. Další ustanovení 

Účastí v Soutěži  vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se jej plně dodržovat. 

Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit 

pravidla Soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž 

takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové 

stránce společnosti Baťa. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo

 nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k 

výhře, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné 

osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu  s pravidly 

Soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor neručí za jakékoliv 

technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu). Organizátor 

neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí 

v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže nehradí Účastníkům 

žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v 

Soutěži. Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez 

možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout. 

Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků 

v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora. Tato Pravidla 

soutěže budou uveřejněny na webových stránkách společnosti Baťa a v písemné podobě jsou uloženy 

v sídle Organizátora a na prodejně Baťa Anděl.  Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen 

písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených 

Organizátorem.  

  

Ve Zlíně, dne 31.7.2019 


