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PRAVIDLA SOUTĚŽE PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 20. VÝROČÍ  
ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění 

________________________________________________________________ 
 

Preambule 

V rámci oslav 20 let působení na trhu si pro své pacientky a pacientky BODY klinika plastické 
chirurgie s.r.o. připravila soutěž „ 20. výročí BODY“, ve které bude hlavní výhrou 1 x 20.000,- 
Kč, jako odměna za projevenou přízeň. 

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost BODY klinika plastické chirurgie s.r.o., 
IČ: 26893096, se sídlem Údolní 998/8a, Veveří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43816 (dále jen „Pořadatel“). 

II. Doba a místo trvání soutěže 

Soutěžní akce s názvem „20. výročí BODY“ (dále jen jako „Soutěž“) bude probíhat v období 
od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 (dále jen jako „Doba trvání soutěže“), a to na území České republiky. 

III. Podmínky účasti 

1. Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která akceptuje 
pravidla Soutěže a splní podmínky účasti v soutěži (dále jen jako „Účastník“). Soutěže 
se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli Soutěže, 
jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“). 

2. Podmínkou účasti v Soutěži je podstoupení chirurgického zákroku v plné anestezii u 
Pořadatele (dále jen jako „Zákrok“), a to během Doby trvání soutěže (dále jen jako 
„Klient“). Každý Klient bude automaticky, ze strany Pořadatele, zařazen do slosování a 
stává se tak Účastníkem Soutěže, ledaže písemně projeví nesouhlas se zařazením do 
Soutěže.  

3. Podstoupením chirurgického zákroku v celkové anestezii během Doby trvání soutěže 
přijímá Účastník veškeré podmínky Soutěže. Každý Účastník bude do slosování zařazen 
pouze jedenkrát, a to i v případě podstoupení více Zákroků v Době trvání soutěže. 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Účastníky, kteří porušují pravidla Soutěže 
nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, 
ať už ze strany Účastníka, či jiné osoby, která dopomohla Účastníku k získání výhry. 

IV. Výhry/Výherci 

1. Po skončení Soutěže Pořadatel losem vybere jednoho (1) výherce, který získá výhru (dále 
jen jako „Výherce“). Výherce se určuje losováním provedeným Pořadatelem. 

2. Výhrou se rozumí 1 x poukaz na částku ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých), který bude Výherce moci užít k úhradě dalšího zákroku u Pořadatele (dále jen 
jako „Výhra“).  

3. Výherce Soutěže bude o Výhře informován nejpozději do 14 dnů, ode dne losování, které 
proběhne 7. 5. 2022, a to e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedou 
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v rámci vyplnění zdravotní dokumentace, předcházející provedení Zákroku (dále jen jako 
„Dokumentace“) či jiným vhodným způsobem. 

4. Za účelem předání Výhry bude Výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, 
příjmení, adresa), pokud nebudou součástí Dokumentace a současně o sdělení, zda Výhru 
přijímá.  

5. Výhra bude Výherci předána v sídle Pořadatele. Výherce je povinen si Výhru převzít na 
svoje náklady, nejpozději ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy mu bude sděleno, že se stal 
Výhercem Soutěže, jinak Výhra propadá. 

6. Výherce není povinen Výhru přijmout; v takovém případě Výhra propadá Pořadateli. 

7. Výhra v Soutěži nebude Výherci předána v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít 
důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného, nekalého a/nebo nemravného 
jednání ze strany Výherce. Výhra propadá také v případě, kdy Výherce nesplní podmínky 
pro její poskytnutí. 

V. Ochrana osobních údajů 

1. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) (dále jen jako 
„Osobní údaje“) za účelem realizace Soutěže. Osobní údaje Účastníka budou 
zpracovávány po dobu trvání soutěže, jejího vyhodnocení a případného předání Výher. 
Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. 
Pokud Pořadatel obdrží odvolání souhlasu Účastníka se zpracováním Osobních údajů, 
má to za následek zrušení účasti příslušného Účastníka v této Soutěži. 

2. Zpracování Osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a právními předpisy 
souvisejícími (dále jen jako „GDPR“).  

3. Účastí v soutěži každý Účastník bere na vědomí, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít 
jeho Osobní údaje, jakož i jeho podobiznu (např. fotografie, audio či video záznam 
z předání Výhry) za účelem prezentace Pořadatele ve svých médiích, webových stránkách, 
sociálních sítích, v souvislosti s informováním o Soutěži a propagací Pořadatelem 
pořádaných soutěží. Osobní údaje budou zpracovávané pro tento účel po zákonem 
stanovenou dobu. 

4. Účastník Soutěže tímto bere na vědomí, že příslušné webové stránky Pořadatele mohou 
využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu 
nebo zákaz cookies může Účastník učinit prostřednictvím nástrojů ve všech webových 
prohlížečích. 

5. Účastník má právo požadovat (i) přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své 
osobě, (ii) právo na opravu chybně zpracovaných osobních údajů, (iii) právo na výmaz 
Osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování Osobních údajů, (v) vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, (vi) právo na přenositelnost osobních údajů, (vii) právo 
na podání stížnosti na příslušný kontrolní úřad, kterým je Úřadu na ochranu osobních 
údajů. 

6. Ohledně informací souvisejících se zpracováním osobních údajů se Účastník může obrátit 
na Pořadatele jako správce osobních údajů, na adrese info@body-estet.cz, nebo na jeho 
pověřence, kterým je JUDr. Lada Vidrmert Štarhová, advokátka, se sídlem Řípská 18a, 
627 00 Brno, ev. č. ČAK  09203, IČ: 66250544, tel: +420 606 900 009, e-mail: 
starhova@starhova.cz.  
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VI. Obecná ustanovení 

1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů Pořadatele. To platí 
rovněž pro pokyny Pořadatele, týkající se osobní účasti Výherce na předání Výhry. 
V opačném případě je Pořadatel oprávněn Účastníka ze Soutěže vyloučit. Pořadatel 
je dále oprávněn ze Soutěže vyloučit Účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo 
smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky 
účasti či jedná v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a/nebo zásadami fair-play. 

2. Účastník je povinen, na základě výzvy, sdělit Pořadateli údaje potřebné pro jeho 
identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) 
a bez odkladu sdělit Pořadateli jejich změnu. Nesdělí-li Účastník údaje dle předchozí věty, 
uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů Účastníka v České 
republice kontaktovat nebo identifikovat, je Pořadatel oprávněn tohoto Účastníka 
vyloučit ze Soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů, nezbytných 
pro poskytnutí Výhry, včetně čísla bankovního účtu, má-li být výhra vyplacena 
bezhotovostním převodem. 

3. Vyloučením ze soutěže Účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a případnou 
Výhru, která tak propadá. Vyloučí-li Pořadatel ze Soutěže Výherce, není povinen Soutěž 
opakovat. Pořadatel není povinen Účastníka o jeho vyloučení ze Soutěže informovat; 
učiní tak pouze na žádost Účastníka. 

4. Zjistí-li Pořadatel, že se Soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti, 
či je vyloučena z účasti v Soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. 

5. Pořadatel nemá povinnost odpovídat na dotazy Účastníků a není povinen tyto dotazy 
uchovávat. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Soutěž či změnit její pravidla. 
Tyto skutečnosti budou Účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace 
na webových stránkách Pořadatele: www.bodyestet.cz 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností 
dle vlastního uvážení. 

8. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla Soutěže, 
bez uvedení dalšího důvodu Soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí 
je účinné okamžikem zveřejnění. 

9. Na Výhru v Soutěži nemá Účastník právní nárok. Účast v Soutěži ani Výhru není možné 
vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. 

10. Veškeré nepřevzaté Výhry propadají ve prospěch Pořadatele, který rozhodne o jejich 
dalším užití. Za nepřevzatou Výhru se považuje taková Výhra, která nebyla vyzvednuta 
Výhercem, či se ji Výherci nepodařilo doručit do 60 dnů od data vyhlášení výsledků 
Soutěže. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu Výher ani za 
nedoručení či poškození Výher během přepravy. Reklamace vad se na Výhry nevztahují. 

11. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o Výhře, nebo doručení tohoto 
oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech, z důvodu nefunkčnosti elektronické 
pošty, nebo jiných důvodů, mimo jeho kontrolu. 

12. Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, Soutěže nebo Výhry 
je konečné. 

 

V Brně dne _________ 2022 


