Pravidla soutěže Knižního klubu PREMIUM

I. Úvodní ustanovení
Obchodní společnost Euromedia Group, a. s., se sídlem Nádražní 896/30, Praha 5, 150 00,
IČ: 49709895, DIČ: CZ 49709895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 9675, organizuje na území České marketingové soutěže v Literární kavárně na
https://literarni-kavarna.knizniklub.cz/
Níže uvedená pravidla jsou jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky soutěží. Pravidla
soutěží jsou platná pro Českou republiku a jsou zveřejněna na webové stránce:
https://www.knizniklub.cz/file/65988/Pravidla_soutezi_Knizniho_klubu_PREMIUM.pdf
II. Vyhlašovatel soutěží
Organizátor soutěže:
Euromedia Group, a. s.
Sídlo: Nádražní 896/30, Praha 5, 150 00
IČ: 49709895, DIČ: CZ 49709895
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9675 (dále jen
„Organizátor“).
III. Účastníci soutěže
EMG spravuje databázi pravidelných zákazníků pod názvem Knižní klub PREMIUM. Soutěže se může
zúčastnit pouze člen Knižního klubu PREMIUM. Každý člen klubu je u EMG evidován svým členským
(zákaznickým) číslem. Pod tímto číslem se také účastní soutěže.
Účastníkem dané soutěže (dále jen „účastník“) se stává automaticky každý člen Knižního klubu
PREMIUM, který zároveň:
a) odešle odpovědi na otázky ve formuláři dané soutěže uveřejněném na webové stránce
https://literarni-kavarna.knizniklub.cz/;
b) uvede zde své členské číslo, jméno a e-mailovou adresu;
c) splní všechny ostatní podmínky v těchto Podmínkách uvedené.
Z účasti na soutěži jsou dle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve
vztahu k Organizátorovi a osoby jím blízké.
Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky akce.
Z účasti na soutěži budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem. Pokud se ukáže, že
se tento účastník i přes shora uvedené stal výhercem soutěže, např. v důsledku nepravdivých
informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.
Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
IV. Herní mechanismus a výherce soutěže
Organizátor po uplynutí doby trvání soutěže vylosuje výherce ze všech správných odpovědí,
obdržených prostřednictvím formulářů dané soutěže. Pro účely losování využívá organizátor online
generátor náhodných čísel https://www.generator-cisel.cz).
U tipovacích soutěži se losování neprovádí a výhercem se stává člen, jehož odpověď byla nejblíže
ke správné odpovědi.

V případě několika shodných nejpřesnějších či správných odpovědí bude rozhodující den a čas odeslání
odpovědi, tj. vyhrává účastník soutěže, který odeslal správný tip dříve.
V. Ceny v soutěži
Ceny jsou vždy uvedeny v článku uveřejněném na webové stránce (https://literarnikavarna.knizniklub.cz/), který se týká aktuální soutěže.

VI. Doba trvání a oznámení výsledků soutěže
Soutěž bude zahájena dnem uvedeným v článku týkajícím se aktuální soutěže uveřejněném na webu
https://literarni-kavarna.knizniklub.cz/ a bude trvat pod dobu uvedenou tamtéž („doba trvání
soutěže“).
Odpovědi na soutěžní otázky budou účastníci soutěže moci zasílat po dobu trvání soutěže. Posledním
dnem této doby soutěž končí.
Jména výherců budou vždy zveřejněna nejpozději do 14 dnů po ukončení dané soutěže v článku na
Literární kavárně, který pojednává o dané soutěži.
Výhra bude současně oznámena výherci e-mailem.
VII. Způsob zaslání výhry
Výhry jsou zasílány poštou na adresu výherců uvedenou v databázi EMG, a to do 14 dnů od zveřejnění
výherců (zveřejňuje se křestní jméno, počáteční písmeno příjmení a obec či označení regionu tak, aby
nemohlo dojít k identifikaci osoby výherce).
VIII. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže
Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během soutěže, soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo
změnit podmínky. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení soutěže nebo změnu podmínek je
Organizátor soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce https://literarni-kavarna.knizniklub.cz/.
IX. Osobní údaje, autorská díla
Účastí v soutěži a odpovědí na soutěžní otázku každý účastník Organizátorovi:
• dává najevo, že bere na vědomí, že Organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to pro účely
plnění svých závazků vůči soutěžícímu a ochrany práv Pořadatele (jde zejména o předání výhry, řešení
otázek souvisejících s účastí v soutěži a vyhlášení výherců). Osobní údaje budou zpracovávány v
rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, popř. další údaje poskytnuté účastníkem soutěže při
registraci nebo zadané v průběhu soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dalších pěti let od skončení
lhůty po předání výher. Správcem osobních údajů je Organizátor.
Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích
osob pověřených Organizátorem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s
udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě
výher v soutěži.
Účastník soutěže bere dále na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na
opravu osobních údajů, právo žádat omezení zpracování osobních údajů, být zapomenut, právo podat
námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva
stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů
je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného
stavu. Tato svá práva může uplatnit odesláním zprávy obsahující jeho jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu, vyjádření svého požadavku a podpis na adresu Provozovatele nebo na e-mailovou

adresu info@knizniklub.cz. V případě, že má účastník podezření, že dochází k porušování jeho práva
na ochranu osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací
viz https://www.knizniklub.cz/ochranasoukromi/.
X. Závěrečná ustanovení
Cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést
na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a
odpovídajících hodnot.
Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.
Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ
existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na
internetové stránce
https://www.knizniklub.cz/file/65988/Pravidla_soutezi_Knizniho_klubu_PREMIUM.pdf
Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek.
V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou
aplikovat příslušná ustanovení těchto podmínek.
V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto
řešeny rozhodnutím Organizátora soutěže.

V Praze dne 1. 4. 2021

