
Soutěž o Letní balíčky 2021 
 

Tento dokument obsahuje podrobná pravidla soutěže o Letní balíčky (dále jen „soutěž“). Jedná se o 

jediný dokument, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tento dokument může být pozměněn 

pouze formou písemných dodatků. Případné dodatky k tomuto dokumentu musí být zveřejněny 

stejně, jako tento dokument. 

 

1. Pořadatel 

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost EUC Klinika Praha a.s. se sídlem Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 

10 – Malešice, IČ: 01918028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 22953 (dále jen „pořadatel”).  

1.2 Pořadatel soutěže je provozovatelem e-shopu nacházejícího se 

na adrese https://www.euclekarna.cz/(dále jen „e-shop“) a provozovatelem facebookové stránky 

https://www.facebook.com/euclekarna.cz. Tato soutěž není spravována provozovatelem sociální sítě 

Facebook (dále jen „Facebook”). Facebooku nevzniká ve spojení s touto soutěží žádný závazek ani 

povinnost vůči účastníkům soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své 

informace pouze pořadateli.  

 

2. Termín a místo konání 

2.1 Soutěž probíhá od 16. 6. 2019 18:00 hodin do 30. 6. 2019 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“) 

na e-shopu pořadatele na území České republiky (dále jen „ČR“).  

 

3. Účast a mechanizmus 

3.1 Účast v soutěži je dobrovolná.  

3.2 Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří splní všechny níže stanovené podmínky soutěže. 

3.3 Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou a bydlištěm v ČR, 

která není ze soutěže vyloučena. 

3.4 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že nakoupí minimálně jeden libovolný produkt na e-shopu, 

v košíku při objednávce zadá a ověří do pole „Mám poukaz“ kód PRAZDNINY na slevu 3 % (dále jen 

„soutěžní kód“) a odešle objednávku (dále jen „soutěžní objednávka“). Odesláním objednávky se 

soutěžním kódem souhlasí soutěžící s účastí v soutěži. Soutěžní kód platí do 30. 6. 2021. 

3.5 Soutěžící se může zúčastnit soutěže i opakovaně, a to s každou novou soutěžní objednávkou. 

3.6 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, osoby spolupracující na organizaci 

soutěže a všechny osoby jim blízké ve smyslu zákona § 22 č. 89/2012 Sb. 

3.7 Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zrušení soutěžní objednávky, bude uvedená soutěžní 

objednávka ze soutěže vyloučena. 

3.8 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli, dle svého uvážení, posoudit splnění stanovených podmínek 

soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, 

v případě, že bude mít podezření na podvodné jednání soutěžícího nebo na jiné jednání soutěžícího, 

které je v rozporu s dobrými mravy a může ovlivnit výsledek soutěže. Rozhodnutí o vyloučení 

https://www.euclekarna.cz/
https://www.facebook.com/euclekarna.cz


soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 

 

4.  Vyhodnocení a předání výhry 

4.1 Výher v soutěži je celkem pět Letních balíčků. Každý z balíčků obsahuje sedm produktů. Konkrétně 

se jedná o tyto produkty: 

• LADIVAL ALERG po opalování GEL 200ml (kosmetika) 

• JALURONIUS CREAM – Hydratační rebalanční krém 50ml (kosmetika) 

• Multivitamin Centrum AZ 30tbl (doplněk stravy) 

• MedPharma B-komplex Forte tbl.37 (doplněk stravy) 

• 3M Spofaplast 602 Mini lékárnička 20ks (zdravotnický prostředek) 

• Sanytol dezinfekční gel na ruce 75 ml (biocidní přípravek) 

• Steriwund Ústenka chirurgická s gumičkami 2ks (zdravotnický prostředek) 

4.2 Každý výherce může získat pouze jednu výhru 

4.3 Pořadatel po uplynutí termínu soutěže vylosuje ze soutěžních objednávek provedených v termínu 

soutěže pět soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“).  

4.4 Losování proběhne nejpozději do čtrnácti pracovních dnů po uplynutí termínu soutěže, a to za 

účasti tří zástupců Pořadatele. O výsledku losování bude vyhotoven protokol. 

4.5 Pořadatel kontaktuje výherce po provedení losování prostřednictvím e-mailu, který výherce uvedl 

při soutěžní objednávce. Výherce je povinen odpovědět na e-mail pořadateli do sedmi dnů a sdělit mu, 

zda výhru přijímá. Pořadatel se poté dohodne s výhercem na podrobnostech převzetí výhry. Pokud 

výherce neodpoví do sedmi dnů, zanikne výherci nárok na výhru. 

4.6 Výhra bude výherci předána pořadatelem osobně v EUC lékárně na adrese Opatovská 1763/11, 

149 00 Praha 11 nebo zaslána na adresu v ČR uvedenou výhercem. 

4.7 Pokud se soutěže zúčastní méně než pět soutěžících, je jen a pouze na pořadateli, zda soutěž zruší 

nebo rozdělí výhry jinak.  

4.8 Pokud se výhercem stane osoba, u které pořadatel zjistí, že nemá nárok na výhru podle tohoto 

dokumentu, pokud výherce odmítne výhru, pokud nebude možné výherci výhru předat nebo pokud by 

předání výhry bylo spojeno s nepředvídatelnými obtížemi, je jen a pouze na rozhodnutí pořadatele, 

zda vylosuje jiného výherce, nebo zda výhru nepředá.  

 

5. Osobní údaje 

5.1 Soutěžící uděluje zapojením do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním a využitím jím 

poskytnutých údajů. Konktrétně se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa (dále 

jen "osobní údaje"). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje pořadateli 

za účelem prověření jeho účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry. 

5.2 Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

5.3 V případě, že výherce pořadateli osobní údaje neposkytne, nemůže mu být výhra předána. 

5.4 Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům 

výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. 



5.5 Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít, uveřejnit jméno a příjmení 

výherce na e-shopu a Facebooku, a to po dobu jednoho (1) roku od jejího skončení. S převzetím výhry 

dává výherce dále souhlas s tím, že mohou být pořizovány obrazové záznamy jeho osoby a jeho 

doprovodu při předání výhry a tyto záznamy následně zveřejněny po dobu jednoho (1) roku od 

skončení soutěže na e-shopu a Facebooku. 

5.6 Výherce může svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením 

doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o 

zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění 

závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo 

obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat 

informaci, jaké osobní údaje o něm Pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. 

Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 

nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit 

na Pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. 

 

6. Závěrečná ustanovení  

6.1 Pořadatel neodpovídá za technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo 

jinými elektronickými prostředky. 

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí 

právními předpisy České republiky.  

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či zrušit 

bez udání důvodů, bez jakýchkoliv nároků a náhrady Soutěžících vůči Pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje 

právo nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné podobného charakteru a odpovídající hodnoty.  

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto výher není možné. 

6.5 Výherce není oprávněn domáhat se výměny výhry, výhru reklamovat nebo uplatňovat práva 

z vadného plnění v souvislosti s převzatou výhrou. 

6.6 Pořadatel neodpovídá za škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v 

soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem 

předání výhry výherci.  

6.7 V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi texty uvedenými v propagačních materiálech 

prezentujících tuto soutěž a tímto dokumentem popisujícím pravidla soutěže má přednost tento 

dokument zveřejněný na e-shopu. 

 

V Praze dne 15. 6. 2021 


