
Pravidla soutěže  
„Vánoční hra“  
 
 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „Vánoční hra“ (dále jen „Soutěž"). 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území 
České republiky.  
 
1. Organizátor soutěže   
Organizátorem soutěže je společnost CORNER SK spol. s r.o., se sídlem Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČ 
31377971, zapsaná v oddíl C, vložce číslo 7477 / B rejstříku Okresního soudu Bratislava I (dále jen 
„Organizátor“).  
 
2. Doba a místo konání Soutěže  
Soutěž probíhá v termínu ode dne 23. 11. 2018 do 24. 12. 2018 na území České republiky (dále jen 
„Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“).  
 
3. Podmínky účasti v soutěži a účastníci soutěže  
Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) může být výhradně fyzická osoba – občan – která má v den 
uskutečnění objednávky více než 18 let, s doručovaíc adresou na území České republiky. Právnické 
osoby a fyzické osoby podnikatelé jsou ze soutěže vyloučeni. Soutěže se nemohou účastnit ani 
zaměstnanci společnosti a jejich blízké osoby.  
 
Účastník soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži podle těchto pravidel, souhlasí se 
zněním pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry podle pravidel. Podmínkou zapojení do 
soutěže je uvedení e-mailového kontaktu soutěžícího, na kterém bude soutěžící kontaktován.  
 
4. Mechanismus soutěže a výhry  
Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je registrace prostřednictvím soutěžního formuláře, který je 
k dispozici na stránce vanoce.wineplanet.cz. 
 
Přihlášením do akce – vyplněním e-mailu v soutěžním formuláři a potvrzením volby  „Souhlasím 
s pravidly soutěže“ – má účastník možnost získat slevu, dárek nebo jiné zvýhodnění na nákup na 
wineplanet.cz. Navíc může pomocí tlačítka,,Darovat výhru“ přeposlat získaný dárek svým blízkým. 
Účastník soutěže se může soutěže účastnit opakovaně, ale jen jednou denně.  
 
Všechny výhry v soutěži jsou přidělovány automatickým náhodným systémem a výherci jsou 
informováni o výhře ihned prostřednictvím vygenerované zprávy a následně potvrzující e-mailovou 
zprávou. Podmínkou upatnění výhry je nákup na eshopu wineplanet.cz a zadání výherního kódz při 
objednávce. Dárek nebo sleva se přiřazuje k jakémukoliv nákupu, nebo k nákupu nad určitou hodnotu 
definovanou v samotné výhře.  
 
V soutěži jsou zařazeny tyto výhry: 
 

Popis CZ Počet  

5% sleva na nákup neomezeně 

10% sleva na nákup neomezeně 

15% sleva na nákup neomezeně 

20% sleva na nákup neomezeně 

Sleva 100 Kč při nákupu nad 500 Kč neomezeně 

250 Kč sleva při nákupu nad 1 250 Kč neomezeně 

Terra Serena stopper, zátka na Prosecco 50 



Wineplanet šňůrka na klíče 50 

Gérard Bertrand otvírák 6 

Freixenet MINIBLACK Brut, 0,2l 160 

Freixenet Mia Moscato Sparkling, Mini, 0,2l 100 

Freixenet Mia Rosado 2015 30 

REYA Prosecco 20 

REYA Magna Rizling Rýnský 2013 100 

Čaj Dammann Fréres La Boite Bali, zelený čaj 22 

30% sleva na celou objednávku 10 

Santa Ana Cabernet Sauvignon 2017 50 

Láhev Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc Organic 2017 50 

La Mascota Malbec 2016 50 

Sklenice Riedel Swirl 100 

Sada Lavazza - 2 šálky s talířkem 40 

Poukaz na kurz Vinařského institutu 4 

Vinotéka plná vína - dárková poukázka v hodnotě 7800,- Kč 1 
 
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva  
Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Účastí v soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v 
rámci této Soutěže (dále jen „údaje“) do databáze Organizátora soutěže, a s jejich následným 
zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího 
vyhodnocení a distribuce cen, a dále pro marketingové účely, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb, 
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání 
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na 
dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere 
na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je 
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má 
právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných 
osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, 
má za následek vyřazení Účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se 
může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné 
formě a automatizovaně v elektronické formě.  
 
7. Všeobecné podmínky  
Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci.  
Účastník soutěže se účastní soutěže s vědomím, že nemůže požadovat výhry v celkovém rozsahu ani 
v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani 
není oprávněn požadovat na místo výher peněžité plnění.  
Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.  
Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.  
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné 
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly 
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá 
nárok na výhru.  



Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje 
známky nekalého či podvodného jednání.   
Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži či s 
hlasováním v soutěži. Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o 
výhře.  
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 
pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající 
náhradou.  
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a 
zveřejněno na doméně wineplanet.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle 
předchozí věty.  
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 
stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají Účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či 
částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům 
soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než 
uvedená v těchto pravidlech. 
 
 
Pravidla nabývají platnost dne 23.11. 2018 
  
 


