
Pravidla Soutěže "Vyhrajte jednu ze zajímavých cen v Benefit programu“  

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže " Vyhrajte 1 z 16 skvělých cen v 

Benefit programu " (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně 

upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. 

Organizátorem soutěže je společnost Dateio, s. r. o., se sídlem Beníškové 1285/7, 150 00 Praha 5 

– Košíře, IČ 022 16 973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, složka 216820 (dále jen „organizátor“) 

 
Pořadatelem soutěže je společnost Visa Europe Limited se sídlem na adrese 1 Sheldon Square, Londýn 
W2 6TT, registrační číslo 05 13 99 66 („Visa“ nebo „pořadatel“). 

I. Účastník soutěže: 

1. Účastníkem soutěže (dále též „soutěžící“) se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je 

držitelem firemní nebo prémiové platební karty Visa vydané v České republice (dále jen 

"karta"). 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, poskytovatelé výher, zaměstnanci 

oddělení platebních karet zúčastněných bank a dále zaměstnanci zprostředkovatelských 

společností, tiskáren a dalších subjektů zapojených do této reklamní akce včetně jejich 

rodinných příslušníků. Osoby nesplňující podmínky soutěže nebo jednající v rozporu s 

pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud taková osoba splní některé podmínky 

pro získání výhry např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se 

výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě zůstává poskytovateli výher 

soutěže, který je oprávněn poskytnout ji dalšímu výherci, případně použít ji na jiné 

marketingové účely. Účastník bude vyloučen ze soutěže v případě, že poskytovatel výher 

zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo jiného nekalého 

jednání ze strany příslušného účastníka včetně za asistence třetí osoby, která dopomohla 

danému účastníkovi získat výhru. 

II. Termín a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá od 1. dubna 2020, 00:00:00 hod. do 31. května 2020, 23:59:59 hod. včetně (dále jen 

"doba konání soutěže"). Soutěž probíhá na soutěžních webových stránkách 

https://www.visa.cz/soutez.html a na jejich mobilních verzích (dále jen "soutěžní webové stránky"). 

Soutěžní webové stránky jsou také základním nástrojem komunikace organizátora s účastníky 

soutěže.  

III. Mechanismus soutěže: 

1. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže:  

 

a) Registruje příslušnou kartu do Visa Benefit programu (dále jen „program“) na soutěžní 

webové stránce https://www.visa.cz/soutez.html a tak splní podmínku na zařazení do 

slosování. Pokud je karta v programu registrovaná již před začátkem soutěže, splní 

soutěžící podmínku pro zařazení do slosování tím, že se v době konání soutěže přihlásí ke 

svému účtu (takové přihlášení bude proto pro účely těchto soutěžních pravidel 

považováno za registraci do soutěže).  Součástí registrace do programu je uvedení jména, 

příjmení, data narození, e-mailové adresy a BIN (prvních 9 čísel z prémiové nebo firemní 
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Visa karty soutěžícího). Každá firemní nebo prémiová platební karta Visa může být 

zaregistrována v soutěži pouze jednou.  

b) Aktivuje si svůj nově zaregistrovaný účet pomocí aktivačního e-mailu.  

c) Udělí souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů pro účely organizace 

soutěže, včetně možného kontaktování v případě výhry (viz. Blíže čl. VI. Těchto pravidel). 

 

2. Registraci do soutěže může provádět vždy jen majitel karty. Okamžikem registrace karty a 

udělením souhlasu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) je soutěžící zařazen do soutěže (dále a 

výše jen "registrace" či "soutěžní registrace"). 

3. Soutěžící zařazený do databáze soutěžících bude pro účely slosování identifikován jménem, 

příjmením a e-mailem. Počet registrací soutěžícího je omezen počtem jím vlastněných 

prémiových nebo firemních Visa karet. Vyhrát však může stejný soutěžící maximálně jednou v 

každém slosovacím kole. V případě opětovného vylosování téhož soutěžícího ve stejném 

slosovacím kole bude tento soutěžící z probíhajícího slosování automaticky vyřazen.  

4. Slosování výher bude probíhat ve dvou slosovacích kolech, a to v následujících termínech:  

04. 05. 2020 a 02. 06. 2020. Výsledky slosování budou uveřejněny na webu 

https://www.visa.cz/soutez.html následující den po slosování. Jméno výherce bude uvedeno 

ve tvaru křestní jméno a první písmeno příjmení.  

5. Výhry a jejich čerpání jsou definovány v odst. IV. Výhra a losování výher 

6. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo 

dojít při registraci účastníků. 

IV. Výhra a losování výher: 

1. Organizátor vylosuje v sídle organizátora soutěže dne 04. 05. 2020 ze všech soutěžících, kteří se 

řádně registrovali do soutěže v období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020, celkem 16 výherců těchto 

jednotlivých cen: 

• Belles Fleurs: 5 x květinový box ke Dni matek 

• Nachtigall Artists: 2 x 2 vstupenky 1. kategorie na koncerty pořádané Nachtigall Artist 

• Hertz: 1x pronájem například vozidla SUV Peugeot 3008 na prodloužený víkend 

• SlevaDne.cz: 3x nabitý kredit v hodnotě 1.500,- na slevovém portálu SlevaDne.cz 

• Burda International CZ: 5x zdarma roční předplatné na titul Apetit 

2. Druhé kolo losování bude probíhat po skončení soutěže a to dne 02. 06. 2020 a celkem 16 

výherců, kteří budou vybráni ze soutěžících, jež se řádně registrovali do soutěže v období 1. 4. 

2020 – 31. 5. 2020, získá tyto ceny: 

• Belles Fleurs: 5 x květinový box pro radost 

• Nachtigall Artists: 2 x 2 vstupenky 1. kategorie na koncerty pořádané Nachtigall Artist 

• Hertz: 1x pronájem například vozidla SUV Peugeot 3008 na prodloužený víkend 

• SlevaDne.cz: 3x nabitý kredit v hodnotě 1.500,- na slevovém portálu SlevaDne.cz 

• Burda International CZ: 5x zdarma roční předplatné na titul Apetit 

3. Výherci budou zveřejněni druhý následující den po slosování na stránkách 

https://www.visa.cz/soutez.html. 

V. Předání výher: 

1. Každého výherce prvního kola slosování organizátor bude kontaktovat E-MAILEM následující den 

po slosování, tj. dne 05. 05. 2020, kde v tomto e-mailu budou další pokyny pro převzetí 

jednotlivých výher: 

• Květinový box ke Dni matek - pravidla čerpání výhry najdete ZDE.  

https://www.visa.cz/soutez.html
https://www.visa.cz/soutez.html
https://dateio.eu/files/visa/belles_1.pdf


• Vstupenky na koncerty pořádané Nachtigall Artists - pravidla čerpání výhry 

najdete ZDE 

• Pronájem vozidla například SUV Peugeot 3008 na prodloužený víkend - pravidla 

čerpání výhry najdete ZDE. 

• Nabití kreditu v hodnotě 1.500,- na slevovém portálu SlevaDne.cz - pravidla 

čerpání výhry najdete ZDE. 

• Zdarma roční předplatné na titul Apetit - pravidla čerpání výhry najdete ZDE. 

2. Organizátor bude kontaktovat výherce druhého kola slosování E-MAILEM dne 03. 06. 2020, kde 

v tomto e-mailu budou další pokyny pro převzetí jednotlivých výher: 

• Květinový box pro radost - pravidla čerpání výhry najdete ZDE. 

• Vstupenky na koncerty pořádané Nachtigall Artists - pravidla čerpání výhry 

najdete ZDE. 

• Pronájem vozidla například SUV Peugeot 3008 na prodloužený víkend - pravidla 

čerpání výhry najdete ZDE. 

• Nabití kreditu v hodnotě 1.500,- na slevovém portálu SlevaDne.cz -pravidla 

čerpání výhry najdete ZDE.  

• Zdarma roční předplatné na titul Apetit - pravidla čerpání výhry najdete ZDE. 

 

3. Pokud nebude výherce do 10 pracovních dnů reagovat na zprávu o výhře zaslanou třikrát na jeho 

e-mailovou adresu, jeho výhra propadá organizátorovi.  

VI. Osobní údaje: 

1. Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro 

účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze 

strany pořadatele soutěže, spol. Visa Europe Limited se sídlem na adrese 1 Sheldon Square, Londýn 

W2 6TT, registrační číslo 05 13 99 66, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, datum 

narození, BIN (prvních 9 čísel z  prémiové nebo firemní Visa karty soutěžícího) a e-mail pro zaslání 

dodatečných informací a podmínek k výhře. 

2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze 

pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže. 

3. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze 

omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu 

případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání 

pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá 

zvláštní právní předpis. 

4. Doba zpracování je doba trvání marketingových kampaní pořadatelem, v rámci kterých může být 

soutěžící kontaktován, respektive doba neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu je 

ukončena též účast v probíhající soutěži.  

5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. Soutěžící bere 

na vědomí, že za účelem plnění shora uvedených účelů bude docházet k segmentaci (profilování), 

například, nikoliv výlučně s ohledem na věk, předchozí aktivity soutěžícího u pořadatele, zjištěné 

preference a další obdobné informace zjištěné o soutěžícím při účasti na této soutěži. 

6. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel 

marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování 

soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.  

7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu soutez@visa.cz, kde je možné uplatnit také 

ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na 
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pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu soutez@visa.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící 

podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost. 

8. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. 

§ 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně 

jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb 

pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a 

obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení 

soutěže. 

9. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména, že poskytnutí údajů 

je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístup k osobním 

údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení 

zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být 

zapomenut, právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně 

profilování. Soutěžící má dále právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. 

Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má 

pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. 

VII. Společná ustanovení: 

1. Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

2. Případné dotazy, připomínky a pod. třeba zaslat na e-mailovou adresu soutez@visa.cz. 

3. Do soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor 

soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými 

soutěžícími. 

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny. V případě, kdy se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem např. v 

důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru, a pokud taková osoba již 

převzala výhru, zavazuje se neprodleně ji vrátit organizátorovi na základě písemné výzvy 

organizátora. 

5. Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí na soutěži či v 

souvislosti s užíváním výher. 

6. Účastí na soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže, které byly zveřejněny na 

soutěžních webových stránkách, a zavazuje se plně je dodržovat. 

7. Účast na soutěži ani výhry nelze soudně vymáhat ani žádat jinou protihodnotu nebo náhradu 

finanční nebo nefinanční povahy. 

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 

úplně zrušit bez udání důvodů a bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění na 

www.visa.cz 

 

V Praze dne 31. března, 2020. 
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