
Pravidla soutěže v rámci akce Pardubice na bruslích 
(dále jen „Pravidla soutěže“) 

 

Pořadatel soutěže 

Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
(dále jen „Pořadatel“) 

 
Termín a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá v období červen – září 2022 (dále jen „Doba konání soutěže“) na území statutárního 
města Pardubice v rámci sportovní akce Pardubice na bruslích (dále jen „Akce“). 

 
Výhry v soutěži 

• 1. – 4. místo: poukazy na nákup v obchodní síti prodejen Decathlon v hodnotě  
1.000,- Kč + dárkový balíček statutárního města Pardubice 

• 5. – 10. místo: poukazy na nákup v obchodní síti prodejen Decathlon v hodnotě  
500,- Kč 

• 11. – 15. místo: dárkový balíček statutárního města Pardubice 
 

Účast v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba (dále jen „Účastník“), která se v Době konání 
soutěže zúčastní vyjížděk v rámci Akce. Podmínkou zařazení do soutěže je účast na všech třech 
vyjížďkách v rámci Akce a kompletní vyplnění soutěžní karty (jméno, příjmení, e-mailová adresa a 
připojení všech tří nálepek, přičemž jedna vyjížďka = jedna nálepka).   
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele. 
Účast v soutěži je zahájena na první vyjížďce Akce, na které Účastník obdrží od Pořadatele soutěžní 
kartu a první nálepku jako doklad o absolvování Akce. Druhou, resp. třetí nálepku obdrží na druhé, 
resp. třetí vyjížďce Akce.  
Kompletně vyplněnou soutěžní kartu Účastník odevzdá po skončení třetí (závěrečné) vyjížďky 
Pořadateli, případně ji doručí do 7 kalendářních dnů na adresu Pořadatele. 

 

Způsob výběru výherců 

Výherci budou vybráni formou losování odevzdaných soutěžních karet. Losování proběhne do 10 dnů 
od třetí (závěrečné) vyjížďky sezony 2022.  
 



Oznámení o výhře 

O své výhře bude každý výherce vyrozuměn prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Pořadatelem na 
e-mailovou adresu uvedenou na soutěžní kartě.  
Součástí informace o výhře bude i žádost o její osobní převzetí v dohodnutém termínu na adrese 
Pořadatele. Výherce je povinen při převzetí výhry prokázat svoji totožnost a potvrdit její převzetí.   
V případě, že si výherce ve sjednaném termínu výhru nevyzvedne nebo při předání výhry odmítne 
prokázat svou totožnost k ověření své identity či potvrdit její převzetí, propadá tato výhra pořadateli 
soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

 
Podmínky ochrany osobních údajů 

Základní ustanovení 

1. Osobní údaje Účastníka poskytované v souvislosti s jeho zapojením do soutěže o věcné ceny, jsou 
poskytovány, shromažďovány a zpracovávány 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 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

2. Osobní údaje Účastníka jsou poskytovány, shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem 
provedení identifikace Účastníka při jeho zapojení do soutěže a za účelem nezbytné komunikace 
mezi Pořadatelem a Účastníkem v souvislosti s případným předáním obdržené ceny. 

3. Správcem osobních údajů je statutární město Pardubice, IČO: 00274046, se sídlem Pernštýnské 
náměstí čp. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice (dále jen "Správce"). 

4. Kontaktní údaje Správce: e-mail: posta@mmp.cz, datová schránka: ukzbx4z.  
5. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující Účastníka uvedené na soutěžní kartě 

(jméno, příjmení, e-mailová adresa). 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Účastník na soutěžní kartě 
potřebné k účasti v soutěži a které Správce tímto způsobem od Účastníka získal. 

2. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí. 

Účel zpracování osobních údajů 
 
Správce zpracovává osobní údaje Účastníka z následujících důvodů: 

1. za účelem zařazení Účastníka do soutěže; 
2. za účelem elektronické komunikace s Účastníkem v případě obdržení ceny v soutěži;  

Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro identifikaci Účastníka – výherce v soutěži. 
Bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze účel soutěže naplnit. 

Doba uchovávání osobních údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze 
vztahu mezi Účastníkem a Správcem, resp. na dobu nezbytnou k naplnění účelu soutěže.  

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat. 



Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 
 
Příjemce a zpracovatelem osobních údajů je statutární město Pardubice, IČO: 00274046, se sídlem 
Pernštýnské náměstí čp. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice. 
 
Práva Účastníka  
 
Podle podmínek stanovených v právní úpravě má Účastník právo: 

1. na přístup ke svým osobním údajům; 
2. na opravu osobních údajů; 
3. na vymazání osobních údajů; 
4. vznést námitku proti zpracování; 
5. na přenositelnost údajů; 
6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky; 
7. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení 

jeho práva na ochranu osobních údajů. 

Zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k 
zabezpečení osobních údajů Účastníka. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména 
zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu 
počítačů. 

 
Závěrečná ustanovení 

Předáním/doručením soutěžní karty Pořadateli (Správci) potvrzuje Účastník, že byl obeznámen 
s těmito Pravidly soutěže a že je v celém rozsahu přijímá.  
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.  
Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž 
pozastavit, odvolat, anebo zrušit (např. v případě zrušení alespoň jedné ze tří plánovaných vyjížděk). 
Případné nové znění Pravidel soutěže bude bezodkladně zveřejněno na facebookovém profilu 
Pardubice na bruslích a webové stránce: https://pardubice.eu/pardubice-na-bruslich.  
V případě rozporu těchto Pravidel soutěže s jejich zkrácenou verzí prezentovanou na soutěžní kartě či 
propagačních materiálech Akce jsou rozhodující tato kompletní Pravidla soutěže uvedená na webových 
stránkách Akce.  
 
Tato Pravidla soutěže vstupují v platnost dne 19.06.2022. 

 


