
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Mega soutěž o ceny v hodnotě 1 500 000 Kč“ 

 

Organizátor a pořadatel  

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Mega soutěž o ceny v hodnotě 1.500.000,- Kč " (dále jen 

„Soutěž") je společnost PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Do Čertous 2634/7,193 00 Praha 9 - Horní 

Počernice, IČO: 447 97 273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 

C 6648 (dále jen „Organizátor" nebo „PetCenter" nebo „Správce"). 

 

Termín a místo konání Soutěže 

1. Soutěž bude probíhat od 17. 10. 2022 00:00:00 hod. do 17. 12. 2022 23:59:59 hod. včetně na 

území České republiky a Slovenské republiky.  

2. Soutěž je dostupná na webových stránkách: www.petcenter.cz/soutez a 

www.petcenter.sk/sutaz  (dále jen „webové stránky“). 

 

Podmínky účasti v Soutěži 

1. Účastníkem Soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let (dále jen „Soutěžící“). 

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučené osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném 

vztahu k Organizátorovi, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se výhercem stane takováto 

osoba, výhra není platná a nelze jí předat. 

 

Pravidla Soutěže 

1. Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v prodejně PetCenter zakoupí zboží za kupní cenu 

převyšující 500,- Kč a následně vyplní formulář na webových stránkách. Do soutěže se dá 

zapojit pouze prostřednictvím nákupu na prodejně, neplatí na objednávky z eshopu. Do 

příslušného formuláře zákazník vyplní povinné údaje, a to číslo účtenky, čas nákupu, jméno a 

příjmení zákazníka, telefon a e-mail. Vyplní-li zákazník nepovinné údaje a zaškrtne souhlas k 

použití kontaktních údajů pro marketingové účely, získává slevu 10 % na další nákup u 

PetCenter. Sleva dle předchozí věty se nevztahuje na již zlevněné zboží lze ji uplatnit pouze 

jednou. Zapojením se do Soutěže, resp. odesláním formuláře, zákazník souhlasí se 

zpracováním osobních údajů („GDPR“). 

2. Celkem je do Soutěže vloženo 660 výher, jejichž celková hodnota je 1.500.000,- Kč. Výhry jsou 

společné pro území České republiky i Slovenské republiky. Výběr konkrétních předmětů 

představujících výhry náleží výlučně Organizátorovi. Vyobrazení výher na listinných 

propagačních materiálech či webových stránkách mají pouze ilustrativní povahu. 

3. Losování bude probíhat každých 14 dní ode dne 31. 10. 2022 až do doby, kdy dojde k vydání 

veškerých výher vložených do Soutěže nebo do skončení doby trvání Soutěže, podle toho, co 

nastane dříve.  

4. K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovací systém, který vybere výherce 

náhodným výběrem z příslušné databáze Soutěžících. V případě výběru Soutěžícího, jehož 

http://www.petcenter.cz/soutez
http://www.petcenter.sk/sutaz


registrace je neplatná, bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Organizátor si 

vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti 

každé registrace Soutěžícího. 

5. Výherci budou o výhře vyrozuměni prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených na 

formuláři Soutěže, a to formou e-mailu do 14 pracovních dnů ode dne vylosování. V e-mailové 

zprávě bude Soutěžící vyzván k zaslání kontaktních údajů, případně korespondenční adresy pro 

zaslání výhry. Výherce je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při doručování výhry. 

Výherci náleží výhra pouze v případě potvrzení jeho účasti v Soutěži a předložení originálu 

soutěžní účtenky, její fotografie nebo scanu, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne výzvy 

Organizátora/zaslání výherní zprávy. 

6. Výhru doručuje Organizátor pouze na adresy v České republice nebo Slovenské republice. 

Soutěžící, který uvedl adresu pro doručení mimo území České republiky nebo Slovenské 

republiky nemá nárok na výhru. Nepřevezme-li si výherce výhru, výhru odmítne nebo se jí vzdá, 

nárok výherce na výhru zaniká. 

7. Nárok výherce na výhru zaniká také tehdy, nesplní-li podmínky Soutěže tím, že neuvedl při 

registraci do Soutěže údaje nezbytné k doručení výhry, popř. tyto údaje uvede chybně nebo 

nepravdivě. 

8. Organizátor zasílá výhru výherci na své náklady, a to zpravidla skrze poskytovatele poštovních 

služeb jako běžnou (nepojištěnou) zásilku. Organizátor nenese po předání výhry k odeslání 

poskytovateli poštovních služeb žádnou odpovědnost za doručení výher, ani za jejich 

poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

9. Zapojením se do Soutěže, resp. odesláním formuláře, dává každý Soutěžící svůj souhlas 

s pravidly Soutěže i s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména 

a příjmení Soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách a v propagačních 

materiálech Organizátora. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla Soutěže, jakož i popis Soutěže, po dobu trvání 

Soutěže doplňovat a měnit, pouze však způsobem zachovávajícím podstatu Soutěže. Změna je 

účinná vyhlášením změněných pravidel na webových stránkách. 

 

Ostatní podmínky Soutěže 

1. Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny Organizátora Soutěže uvedenými na 

webových stránkách. 

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Soutěžící nemá nárok 

výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 

3. O veškerých námitkách Soutěžících rozhoduje Organizátor. 

4. Soutěžící, popř. též výherce, bude vyloučen ze Soutěže v případě, že zneužije či poruší pravidla 

Soutěže ke škodě Organizátora či třetí osoby, poruší práva anebo poškodí zájmy Organizátora 

nebo třetí osoby, anebo jednal v rozporu s dobrými mravy. 

5. Soutěžící, popř. též výherce, bude vyloučen ze Soutěže také v případě, že Organizátor zjistí 

nebo bude mít důvodné podezření o spekulativním jednání Soutěžícího či narušení férovosti 

Soutěže ze strany Soutěžícího nebo jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání 

výhry. Takový Soutěžící nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá 

Organizátorovi Soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným 

účelům. 



6. Nárok na výhru ze Soutěže nemůže výherce převést na třetí osobu ani na jiného Soutěžícího. 

 

Práva Organizátora Soutěže  

1. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou Soutěžícímu účastí v Soutěži či v důsledku užívání 

výhry výhercem. 

2. Organizátor si vyhrazuje právo:  

a) nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, 

b) změnit podmínky předávání výher, 

c) kdykoliv změnit tyto pravidla Soutěže, a to včetně doby jejího trvání, 

d) Soutěž přerušit nebo ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období a bez náhrady. 

 

Zásady ochrany osobních údajů 

1. Organizátor v postavení správce zpracovává osobní údaje Soutěžících v rozsahu uvedeném 

Soutěžícími ve formuláři Soutěže, a to pro účely (i) realizace a vyhodnocení Soutěže, 

(ii) zveřejnění výherců Soutěže, (iii) nabídky zboží nebo služeb Soutěžícím, kteří vyslovili 

souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, a (iv) archivace, jejíž 

povinnost vyplývá pro Organizátora z obecně závazných právních předpisů. 

2. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a po dobu 1 roku ode 

dne jejího skončení, a dále: 

a) v případě Soutěžících, kteří vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

marketingové účely po dobu 10 let od jejich poskytnutí nebo do odvolání tohoto 

souhlasu, podle toho, co nastane dříve, a 

b) v případě výherců po dobu, po kterou bude trvat povinnost Organizátora uchovávat 

jejich osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů (zejm. účetních 

a daňových). 

3. Soutěžící jako subjekt údajů má právo vznést u Organizátora jako správce námitku proti 

zpracování svých osobních údajů. Dále má právo (i) požadovat od správce přístup ke svým 

osobním údajům, (ii) požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování svých osobních 

údajů, (iii) na přenositelnost svých osobních údajů a (iv) podat stížnost u správce nebo u Úřadu 

pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz/www.uoou.sk). 

4. Kontaktní adresa Organizátora jakožto správce osobních údajů je: PetCenter CZ s.r.o., Do 

Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. 

5. Soutěžící odesláním formuláře Soutěže na webových stránkách potvrzuje, že poskytl své vlastní 

osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly Soutěže. 

Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení Soutěžícího ze Soutěže. 

 

Tato jediná, úplná a závazná pravidla Soutěže jsou uložena u Organizátora Soutěže a uveřejněna na 

webových stránkách. Pravidla Soutěže jsou ve zkrácené verzi též uvedena na propagačních materiálech 

Soutěže. 

 

Právní vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícím související s účastí v Soutěži se řídí právními předpisy 

České republiky. K rozhodování případných sporů je příslušný obecný soud České republiky s místní 

příslušností dle sídla Organizátora. 

 



V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů k Soutěži se obracejte na Organizátora Soutěže 

prostřednictvím e-mailu: soutez@petcenter.cz. 

mailto:soutez@petcenter.cz

