PODMÍNKY SOUTĚŽE
„VYHRAJTE IPHONE 11 K TARIFU MOBILU OD
ČEZ“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. P
 ředmětem těchto podmínek soutěže („Soutěžní podmínky“) je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel, na jejichž
základě bude na webové stránce (https://www.cez.cz/mobil) probíhat soutěž „Vyhrajte iPhone 11 k tarifu Mobilu od ČEZ“
(„Soutěž“). Soutěžní podmínky jsou uveřejněny pod následujícím odkazem https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2022/01/
soutezni_pravidla_iphone_2022.pdf a jsou platné a účinné ke dni 10. 1. 2022.
2. P
 ořadatelem Soutěže je společnost ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ  140 53, IČO: 272 32 433, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22581 („Pořadatel“).

2. 	DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE A PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutěž se koná v termínu od 10. 1. 2022 (začátek Soutěže) do 28. 2. 2022 včetně (ukončení Soutěže) („Doba Soutěže“).
2. S
 outěže se může zúčastnit fyzická osoba starší osmnácti (18) let, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani
v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící se může
Soutěže zúčastnit pouze jednou bez ohledu na počet smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, které uzavřel
s Pořadatelem. Soutěže se zároveň mohou zúčastnit pouze výše uvedení zákazníci Pořadatele, kteří nejsou v prodlení
s úhradou částky za služby poskytované Pořadatelem.
3. Ú
 častníkem Soutěže může být každý, kdo splňuje podmínky Soutěže, především podmínku dle čl. 2 odst. 4. Soutěžních
podmínek a zapojí se do Soutěže v Době Soutěže. Tyto podmínky musí účastník Soutěže splňovat po celou Dobu Soutěže,
a to včetně doby do losování výher („Soutěžící“).
4. Pro účast v Soutěži musí Soutěžící splnit následující podmínky Soutěže:
i) u
 zavřít minimálně jednu (1) smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací k jakémukoliv tarifu MOBILU OD ČEZ.
Smlouva musí být uzavřena pouze pro nové telefonní číslo, nebo pro číslo přenášené od jiného poskytovatele služeb
elektronických komunikací (bližší informace o tarifech naleznete na webové stránce: https://www.cez.cz/mobil);
ii) aktivovat služby poskytované na základě smluv uzavřených dle bodu i) nejpozději do 4. 3. 2022;
iii) vyplnit registrační formulář do Soutěže dostupný na webové stránce www.cez.cz/mobil-soutez a/nebo na webové stránce
www.cez.cz/mobil.
5. S
 outěžící účastí v Soutěži prohlašuje, že se Soutěže účastní dobrovolně, je seznámen se Soutěžními podmínkami a zavazuje
se je plně dodržovat. Všichni Soutěžící samostatně ponesou jim individuálně případně vzniklé náklady v souvislosti s jejich
účastí.
6. P
 o skončení Soutěže budou ze Soutěžících losem vybráni výherci (blíže specifikováno v čl. 3 odst. 2 Soutěžních podmínek).
Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry tedy není možné právně vymáhat.
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3. VÝHRA A PODMÍNKY JEJÍHO ZÍSKÁNÍ
1. D
 o Soutěže byl vložen jako výhra 2x iPhone 11, paměť 128 GB, černá barva („Výhra“). Výhra není převoditelná na jinou osobu
a nelze ji vyměnit, či nahradit jiným plněním na přání výherce. Pokud by z důvodů, které Pořadatel Soutěže nemohl ovlivnit,
nebylo možné Výhru poskytnout, vyhrazuje si Pořadatel právo poskytnout Výhru náhradní ve stejné hodnotě.
2. D
 ne 9. 3. 2022 budou ze všech Soutěžících vylosováni dva (2) výherci, kteří získají Výhru dle čl. 3 odst. 1 Soutěžních podmínek.
Losování proběhne ze všech Soutěžících, kteří splní Soutěžní podmínky, za účasti tří (3) zaměstnanců Pořadatele.
3. V
 ýherci budou zveřejněni (ke zveřejnění výherců dojde uvedením prvních písmen jména a příjmení výherce a posledních dvou
čísel telefonního čísla poskytnutého Soutěžícím) dne 9. 3. 2022 na webové stránce (https://www.cez.cz/mobil). Do jednoho
(1) týdne po ukončení Soutěže budou výherci Pořadatelem kontaktováni s oznámením Výhry v Soutěži, a to elektronicky
na e-mailové adrese evidované u zákaznického účtu výherce nebo telefonicky na telefonním čísle evidovaném u zákaznického
účtu výherce. Výherci budou Pořadatelem kontaktováni nejvýše pěti (5) pokusy. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat,
Pořadatel provede doplňující losování, na základě kterého vylosuje náhradního výherce. V případě, že se nepodaří kontaktovat
ani náhradního výherce a předat mu Výhru, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele, a to bez náhrady. Výhra bude výhercům
předána na nejbližším Zákaznickém centru Pořadatele dle volby výherců, a to proti podpisu předávacího protokolu.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce, pokud vylosovaný výherce porušil Soutěžní podmínky.

4. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
1. Z
 e Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se
na zajištění této Soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v linii přímé, manžel/manželka nebo partner podle
jiného zákona upravujícího registrované partnerství, sourozenec a osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Z
 e Soutěže budou vyloučeni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší Soutěžní podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo
bez upozornění vyřadit ze Soutěže ty Soutěžící, kteří poruší Soutěžní podmínky, nebo osobně či pomocí jiné osoby spáchají
podvodné
a/nebo nekalé a/nebo nečestné jednání, kterým si dopomůžou k získání Výhry. Je-li ze Soutěže vyloučen Soutěžící, který se
stal jejím výhercem, zaniká jeho nárok na Výhru, a byla-li mu již poskytnuta, je povinen ji Pořadateli vrátit.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. S
 outěžící bere svojí účastí v Soutěži na vědomí, že Pořadatel jako správce osobních údajů bude zpracovávat jeho osobní
údaje za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání Výhry v Soutěži. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje
Soutěžícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa a údaje o platbách.
2. O
 sobní údaje Soutěžících poskytnuté Pořadateli v souvislosti s touto Soutěží jsou zpracovávány v souladu s relevantními
evropskými a českými právními předpisy. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání Soutěže, dále pak
do doby uplynutí promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti s ní. Soutěžící svou účastí v Soutěži současně
potvrzuje, že si je vědom, že bližší informace týkající se zpracovávání jeho osobních údajů Pořadatelem, jeho práv spojených
se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů, jsou
mu k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je umístěn na webových stránkách https://www.
cez.cz/cs/o-cez/skupina-cez/vyznamne-spolecnosti-skupiny-cez/cez-prodej/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.
3. P
 ořadatel si vyhrazuje právo Soutěž v odůvodněných případech odvolat, pozastavit, změnit či ukončit. Dále si Pořadatel
vyhrazuje právo doplnit či změnit Soutěžní podmínky, a to zejména v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným
událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí.
4. P
 ořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které
nemá původ v úmyslném jednání Pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či nepřevzetí Výhry z důvodu, že výherce
neposkytne dostatečnou součinnost k tomu, aby mu mohla být Výhra předána. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení
či nepředání Výhry z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně
Pořadatele.
5. Soutěžní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
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