
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností SIROWA CZECH, 
Lomnického 1705/5, Praha 4, IČ 05135931, DIČ-CZ05135931 jakožto správcem údajů (dále 
jen „společnost“). Mnou poskytnutá data budou sloužit jen pro interní marketingové účely 
společnosti a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám, pouze s mým písemným 
souhlasem. Beru také na vědomí, že jsem seznámen/a se svými právy dle § 11 a 21 zák.,  
č. 101/2000 sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas mohu kdykoli 
bezplatně písemně na adrese správce odvolat a v případě potřeby se mohu v souladu s výše 
uvedeným zákonem obrátit přímo na správce nebo na úřad pro ochranu osobních údajů. 
Beru na vědomí, že jsem byl seznámen se svými právy spotřebitele podle ust. čl. 15-22  
a informacemi dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, GDRP. 
Tento souhlas uděluji správci bezplatně. Osobní údaje budu zpracovány pouze po dobu 
probíhající soutěže a času nutném pro vylosování hlavního výherce, nejpozději však do  
31. 6. 2018. Následně budou zlikvidovány dle zákona.
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE  
I. POŘADATEL: SIROWA CZECH, Lomnického 1705/5, Praha 4, IČ 05135931,  
DIČ-CZ05135931
II. ORGANIZÁTOR: SIROWA CZECH, Lomnického 1705/5, Praha 4, IČ 05135931,  
DIČ-CZ05135931
III. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v datech od 20. 4. 2018 – do 27. 5. 2018, na 
území České republiky v OC Praha Metropole Zličín, OC Praha Kotva, OC City Park Jihlava,  
OC Olympia Brno, OC Šantovka Olomouc.
IV. PODMÍNKY ÚČASTI: Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, starší 15 let, po 
vyplnění soutěžního dotazníku.
V. VSTUP DO SOUTĚŽE. Účastník se zapojí do soutěže tak, že sám vyplní soutěžní dotazník  
a vhodí ho do losovací kostky. 
VI. URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY. V každém dnu konání akce, tedy 20. – 22. 4. (OC Praha 
Metropole Zličín), 27. – 29. 4. (OC Praha Kotva), 11. – 13. 5. (OC City Park Jihlava), 18. – 20. 
5. (OC Brno Olympia) a 25. – 27. 5. (OC Olomouc Šantovka) bude vylosováno 5 výherců, 
kteří vyhrají fotbalový míč Hugo Boss. Po skončení celé akce, tedy 27. 5., bude do dvou dnů 
vylosován hlavní výherce, který obdrží originální pánské Hugo Boss hodinky. 
VII. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER. Výherci budou informováni na jimi uvedenou e-mailovou 
adresu do 14 dnů od vhození letáčků do losovací kostky. Výhra mu bude zaslána poštou nebo  
si jí bude moci vyzvednout v sídle pořadatele.
XI. OSTATNÍ. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné 
plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na 
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 
Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují 
případné reklamace. 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora 
ani jejich rodinní příslušníci. 
Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher. 
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty účastníky, kteří porušili tyto pravidla  
a účastníky, kteří se v  rámci soutěže nechovají fair play a účastníky, kteří nekompletně 
vyplnili soutěžní formulář.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel  
si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně 
změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na 
soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel 
si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže a to bez udání důvodu. Změněná 
pravidla budou zveřejněna na stránkách https://www.fann.cz/united


