
PRAVIDLA HRY „SPECIAL DAYS 2021 – ŽÁDNÝ STRES, VYRAZTE 

ZA DOBRODRUŽSTVÍM S POINT S“ 

 

ČLÁNEK 1 – ÚVOD  
 
Společnost POINT S DEVELOPMENT, SAS s kapitálem ve výši 418 000 eur zapsaná v OR v 
Lyonu: 491 028 627 00025, jejíž sídlo se nachází na adrese 9 rue Curie 69006 LYON, Francie 
(dále jen „pořadatel“), se rozhodla uspořádat v České republice hru s podmínkou nákupu v 
rámci propagační akce na prodej pneumatik (dále jen „Special Days“ nebo „hra“) spočívající v 
odměnách pro zákazníky podle níže uvedených pravidel. 
 
ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT 
 
Účelem těchto pravidel je vymezit pravidla pro akci „Special Days“. Nedodržení podmínek 
účasti uvedených v pravidlech bude mít za následek neplatnost účasti. 
 
Účast ve hře předpokládá plné, nedílné a bezvýhradné přijetí těchto pravidel. 
 
ČLÁNEK 3 – TRVÁNÍ, ÚZEMNÍ VYMEZENÍ A OHLÁŠENÍ AKCE 
 
Akce „Special Days“ proběhne v období od 15. října 2021 do 15. listopadu 2021 v České 

republice. 

Akce je ohlášena ve všech účastnických prodejních místech prostřednictvím komunikační 
sady, kterou tvoří: 1 mini-stojan, 1 plakát A4, 1 pravidla a 100 stíracích karet, z toho 18 
výherních; stírací karty slouží jako slosovací lístky.  
 
Veškerá povolení nutná podle určitých národních legislativ byla pořadatelem vyžádána. 
 
ČLÁNEK 4 – PODMÍNKY REGISTRACE A ÚČASTI 
 
4.1. Podmínky registrace 

V zájmu platné účasti ve hře musí každý účastník splnit následující podmínky:  

- Musí být zletilá fyzická osoba s pobytem v zemi, kde se hra pořádá. V průběhu celé 

hry se může jedna domácnost (stejné příjmení, stejná adresa a/nebo stejný e-mail) 

zúčastnit pouze jednou. 

- Zákazník nesmí být spojen s prodejním místem. Tím jsou vyloučeni zaměstnanci a 
vedoucí pracovníci prodejního místa, členové sítě Point S, členové společností 
podílejících se na přípravě akce, tisku propagačních materiálů a organizaci propagační 
akce a rodinní příslušníci všech těchto osob. 

 
 
4.2. Podmínky účasti 
 
V zájmu účasti musí zákazník splnit všechny níže uvedené podmínky. 

 
a. Předchozí nákup pneumatik značky Point S nebo značky Nokian. 

 
Hry se může zúčastnit kterýkoli zákazník, který si zakoupil čtyři (4) pneumatiky značky Point 
S nebo čtyři (4) pneumatiky značky Nokian na označeném účastnickém prodejním místě Point 
S od 15. října 2021 do 15. listopadu 2021 v České republice.  



 
Zákazník, který se chce zúčastnit, bere na vědomí, že převzetí výhry je podmíněno dokladem 
o tomto nákupu. Upřesňuje se, že jediný přípustný způsob, jak nákup prokázat, je faktura na 
jméno účastníka. Zákazník, který se chce hry zúčastnit, tedy musí příslušnou fakturu uschovat. 

 
b. Registrační formulář na rubu stíracích karet 

 
Zákazník, který se chce hry zúčastnit, musí vyplnit rub stírací karty, která slouží jako registrační 
lístek a která je k dispozici na prodejním místě. 
 
Aby byla stírací karta platná jako registrační lístek, musí zákazník uvést na rubu všechny 
následující údaje: 

- Příjmení 
- Jméno 
- Adresa / PSČ / obec 
- Země 
- Mobilní telefon 
- E-mailová adresa 
- Datum nákupu  
- Název a obec prodejního místa POINT S, kde byly pneumatiky nakoupeny. 
- Výběr značky těchto dvou zakoupených pneumatik zaškrtnutím jedné z těchto 

možností: Point S nebo Nokian  
 

Pokud účastník nevyplní lístek v plném rozsahu, bude lístek prohlášen za neplatný a nemůže 
zakládat právo na výhru. 
 

c. Potvrzení platnosti registrace 

Účastníci se seznámili se všemi podmínkami těchto pravidel a vyjadřují výslovný souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů v rámci hry. Tento souhlas je vyjádřen zaškrtnutím políčka 

umístěného na rubu stírací karty, která slouží jako registrační lístek:  

o Potvrzuji, že přijímám veškeré podmínky pravidel akce „Special Days” a 
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem. 

 
Účastníci mohou rovněž dát svolení ke zpracování za účelem reklamy a/nebo propagace 
zaškrtnutím následujícího políčka umístěného na rubu stíracích karet, které slouží jako 
registrační lístek: 

 
o Souhlasím s tím, že mě může pořadatel kontaktovat za účelem reklamy a/nebo 

propagace.  
 
Pokud by účastník nezaškrtl první políčko, bude účast považována za neplatnou a nebude 
možné potvrdit platnost registračního formuláře. V případě druhého políčka platí, že účastník 
je zaškrtnout nemusí. 

Pokud by se zdálo, že došlo k podvodu v jakékoli podobě, zejména pokud by se po dobu trvání 

hry jedna osoba zúčastnila vícekrát, vyhrazuje si pořadatel právo zcela zrušit účast příslušných 

podvodníků.  

Soutěž „Special Days“ v rámci této propagační akce Nokian / Point S je vyhrazena pouze 

zákazníkům sítě Point S v České republice. 

 
ČLÁNEK 5 – VYČLENĚNÍ A PŘIDĚLENÍ VÝHER  
 



Pro soutěž „Special Days“ je navrženo následující vyčlenění prostředků: 

- 2 elektrokola F50e značky S-Bikes na účastnickou zemi akce. Orientační hodnota 

elektrokola je 985 eur. 

  

- 18 výherních stíracích karet na prodejní místo, které vyhrávají buď batoh, lahev nebo 

držák na chytrý telefon na kolo podle výherní kombinace uvedené na stírací kartě. 

Orientační hodnota těchto výher je mezi 6 eury a 25 eury. 

 

Podle některých národních předpisů může přidělení výhry vyžadovat, aby výherce uhradil daň. 

Pořadatel nemůže vyřizovat daně, které podle národních předpisů hradí výherce.  

Za účelem přidělení 2 elektrokol proběhne v sídle pořadatele 20. prosince 2021 slosování 

vedené soudním vykonavatelem, kterého pověří pořadatel, během kterého se určí 2 výherci 

pro Českou republiku.  

Po slosování budou výherci elektrokol uvědoměni e-mailem. O výhru se výherci mohou 
přihlásit postupem uvedeným v e-mailu s informací o výhře, aby nejpozději do 31. 
prosince 2021 předali doklad nezbytný pro udělení výhry: fakturu dokládající nákup 4 
pneumatik v síti Point S mezi daty průběhu akce, které uvádí článek 4.2a.Jméno 
příjemce uvedené na faktuře se musí zcela shodovat se jménem uvedeným na rubu 
stírací karty, která slouží jako registrační lístek. 

Vyhrané ceny musí být přijaty tak, jak jsou, a nelze je kompenzovat, vyměnit ani nahradit 

finančně. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit kteroukoli výhru jinou výhrou obdobné hodnoty, pokud 

to budou vyžadovat okolnosti mimo jeho kontrolu. 

Pokud výherce nebude moci výhru převzít, zejména v případě nepředložení dokladu o nákupu 

pořadateli, nebude moci přenechat výhru jiné osobě a výhra se automaticky stane vlastnictvím 

pořadatele bez možnosti reklamace. 

 

ČLÁNEK 6 – KOMUNIKACE OHLEDNĚ AKCE SPECIAL DAYS 
 
Po spuštění akce „Special Days“ bude vyhotovena publikace, která může obsahovat fotografie 

prodejního místa a výherců a uvádět jméno, příjmení a zemi různých výherců, aniž by jim za 

to náležely jakékoli odměny, práva či výhody s výjimkou přidělení ceny. 

Toto oprávnění ke komunikaci bude uděleno pro každého účastníka vyplněním informací 

uvedených na rubu stíracích karet sloužících pro registraci do soutěže „Special Days“, 

zaškrtnutím políčka pro podmínky pravidel, jak jsou souhrnně uvedeny na stíracích kartách, 

na plakátu a podrobně pak v pravidlech hry dostupných na každém prodejním místě. 

 
ČLÁNEK 7 – OSOBNÍ ÚDAJE  
 
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 z 27. dubna 2016 

(„GDPR”) jsou účastníci informováni, že pořadatel, jakožto zpracovatel údajů, využívá ke 

zpracování jejich osobních údajů automatické prostředky. 

Účastníci svobodně a vědomě opravňují pořadatele, aby v rámci jejich účasti ve hře 

shromažďoval jejich osobní údaje. Upřesňuje se, že zpracovatel údajů využívá služeb 



subdodavatele pověřeného nakládáním s osobními údaji uvedenými na rubu stíracích karet 

sloužících jako registrační lístek, zejména pro účely vyčleňování prostředků v rámci této 

propagační akce. Tímto subdodavatelem je komunikační a marketingová agentura 

specializovaná na správu distribučních sítí, propagaci prodeje a digitální komunikaci. 

Upřesňuje se, že tento subdodavatel podepsal se zpracovatelem údajů smlouvu o dodávce 

služeb, která upravuje oblast správy osobních údajů shromážděných v rámci této propagační 

akce.   

Cílem zpracování je pořádání propagační akce „Special Days“. Se souhlasem účastníka bude 

účelem zpracování rovněž zasílání informací a nabídek o produktech a službách 

poskytovaných sítí POINT S v rámci následných kampaní marketingové komunikace.  

Shromážděné osobní údaje jsou určeny výlučně společnosti POINT S DEVELOPMENT, 

prodejnímu místu, v němž došlo k nákupu, společnosti, která organizuje slosování, a nesmějí 

je používat žádné třetí strany.  

Osobní údaje účastníků budou uchovávány v Evropě po dobu nejdéle 36 měsíců od jejich 

získání, aniž jsou dotčena práva každého účastníka ohledně pokynů pro nakládání s osobními 

údaji po úmrtí, která může stanovit.  

V souladu s GDPR má každý účastník v souvislosti s údaji, které se ho týkají, právo na přístup 

ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání a přenositelnost. Rovněž má v mezích 

stanovených předpisy právo vznášet námitky nebo vyžádat si omezení zpracování. Za účelem 

využití těchto práv je třeba kontaktovat pořadatele na následující adrese: 9 rue Curie 69006 

LYON, FRANCIE, případně e-mailem na adresu dpo@points-development.com.  

V případě využití práva na námitku před koncem akce se účastník své účasti vzdává. Účastník 

má ve vhodných případech právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu. 

Podle článku 40-1-II zákona „o informatice a svobodách“ ze 6. ledna 1978 ve znění pozdějších 

úprav může dát účastník pořadateli zvláštní pokyny ohledně svých osobních údajů pro případ 

svého úmrtí. 

Účastníci se seznámili se všemi podmínkami těchto pravidel a vyjadřují výslovný souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů v rámci hry. Tento souhlas je vyjádřen zaškrtnutím políčka 

umístěného na rubu stírací karty, která slouží jako registrační lístek:  

o Potvrzuji, že přijímám veškeré podmínky pravidel akce „Special Days” a 
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem. 

 
Účastníci mohou rovněž dát svolení ke zpracování za účelem reklamy a/nebo propagace 
zaškrtnutím následujícího políčka umístěného na rubu stíracích karet, které slouží jako 
registrační lístek: 

 
o Souhlasím s tím, že mě bude kontaktovat pořádající společnost pro účely 

reklamy či propagace. 
 
 
 
ČLÁNEK 8 – RŮZNÁ USTANOVENÍ 
 

8.1 – Odpovědnost 

Účastník se hry účastní na svou plnou odpovědnost. 



Společnost POINT S DEVELOPMENT nenese žádnou odpovědnost v případě, že by byla 

nucena soutěž „Special Days“ zkrátit, prodloužit, odložit, upravit nebo zrušit z důvodu narušení 

organizace a vedení této propagační akce na prodej pneumatik zásahem vyšší moci nebo 

událostí mimo její kontrolu (zejména v případě technických nebo informatických problémů 

atp.). Veškeré úpravy budou předmětem dodatku, který bude mít v úschově Maître Stéphane 

BERNIGAUD, soudní vykonavatel, SELARL A3 JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON, 

FRANCIE.  

Pořadatel může celou hru či její část zrušit, pokud se bude zdát, že došlo k podvodům v jakékoli 

podobě. V takovém případě si vyhrazuje právo podvodníkům ceny nepřidělit. 

V každém případě platí, že pokud bude řádný administrativní a/nebo technický průběh hry 

narušen virem, chybou informačních systémů, nepovoleným lidským zásahem nebo jinou 

příčinou či událostí mimo kontrolu pořadatele, vyhrazuje si pořadatel právo hru přerušit. 

U pořadatele nelze žádat žádnou náhradu za náklady na připojení k internetu, ani na poštovní 

služby. 

8.2 – Rozhodné právo  

Akce „Special Days“ a tato pravidla se řídí francouzským právem. 

Případné spory ohledně platnosti, výkladu a uplatňování těchto pravidel přísluší řešit výlučně 

Obchodnímu soudu v Lyonu. 

 

ČLÁNEK 9 – PRAVIDLA 

Tato pravidla má v úschově Maître Stéphane BERNIGAUD, soudní vykonavatel, SELARL A3 

JURIS 84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON, FRANCIE. 

Až do slosování budou zdarma k dispozici k nahlédnutí na prodejních místech účastnících se 

akce a na následující internetové adrese v anglickém znění: http://www.fdb-huissiers.fr/jeux-

et-concours-redaction-d-un-reglement.php. 

http://www.fdb-huissiers.fr/jeux-et-concours-redaction-d-un-reglement.php
http://www.fdb-huissiers.fr/jeux-et-concours-redaction-d-un-reglement.php

