
Šťastná Suri

I. Pravidla
Tato Pravidla účasti (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky účasti v Soutěži Surikata hra Šťastná Suri (dále jen „Soutěž“).

II. Organizátor
Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Tesco Mobile ČR s.r.o., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Pra-
ha 10, IČO: 29147506, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204139 (dále jen „Organizátor“).

III. Doba a místo trvání Soutěže
Soutěž probíhá prostřednictvím mobilní hry SURIJUMP provozované Organizátorem (dále jen „Hra“) v mobilní aplikaci Tesco 
Mobile ve verzi 1.29.4. a novější (dále jen „Aplikace“), a to v období od 18.5.2022 do 31.12.2022 Organizátor si vyhrazuje právo 
změnit místo a dobu trvání Soutěže.

IV. Účast v Soutěži 
Soutěže se může účastnit jakákoliv plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je zákazníkem Organizátora, odebírá od něj 
telekomunikační služby, používá Aplikaci, alespoň jednou za Soutěžní kolo vstoupil do Hry za využití Modrého srdíčka, a souhlasí 
s těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“).  Do Hry samotné má přístup jakýkoliv zákazník Organizátora, fyzická osoba starší 18 let 
a plně svéprávná (dále jen „Hráč“).

V. Soutěžní kolo
Soutěžní kolo začíná vždy prvního dne kalendářního měsíce v 00:00:00 a končí posledního dne tohoto kalendářního měsíce 
v 23:59:59. Výjimkou je kolo první, které začíná dne 18.5.2022 a končí poslední den následujícího kalendářního měsíce v 23:59:59. 

VI. Popis Soutěže
Pro každé Soutěžní kolo bude Organizátor losovat pro každou z Cen Výherce ze všech Soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky 
Soutěže. Losování bude provedeno Organizátorem bez přítomnosti veřejnosti vždy nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne 
skončení příslušného Soutěžního kola. o průběhu losování vyhotoví Organizátor záznam z losování. 

VII. Výhry a jejich předání
Výhercům v daném Soutěžním kole bude Organizátorem zaslána informační SMS o dalším postupu při převzetí Výher, a to na 
telefonní číslo, které bylo příslušným Soutěžícím uvedeno v registraci do Aplikace, nejpozději do 5 pracovních dnů od příslušného 
losování. Seznam Výherců bude také uveden na internetových stránkách www.tescomobile.cz.

Výhry pro každé Soutěžní kolo budou specifi kovány Organizátorem.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Případné upřesnění specifi kace výhry náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré popisy a vyob-
razení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu. Výherce není oprávněn požadovat místo Výhry peněžní ani 
jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená 
v těchto pravidlech. Výhry mohou podléhat zdanění srážkovou daní dle aktuálně platných zákonů . v takovém případě srážkovou 
daň za výherce odvádí Organizátor.



VIII. Souhlas s pravidly soutěže a ochrana osobních údajů
Odsouhlasením Pravidel v Aplikaci Soutěžící dobrovolně vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Soutěžící bere na vědomí, že Organizátor v pozici správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje Soutěžících v rozsahu: 
jméno, příjmení, emailová adresa, číslo Clubcard a telefonní číslo, a to výhradně pro účely realizace a vyhodnocení této Soutěže, 
doručení výhry a zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (pouze obec) na výherní listině. s ohledem na výše 
uvedené není možná účast Soutěžícího bez současného zpracování jeho osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu 
uvedeném v těchto pravidlech je dobrovolné, bezplatné a zpracování bude probíhat v elektronické podobě.

Organizátor tímto informuje Soutěžícího o jeho právu na informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména informace o ka-
tegorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracovávání a případných příjemcích osobních údajů), právu 
požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména nesprávných, neúplných 
a neaktuálních osobních údajů), o právu zájemce požadovat od Organizátora vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, 
pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování), a právu požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav a zabezpečil nápravu (zejmé-
na se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předcházející věty není 
dotčeno právo soutěžícího podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále Organizátor Soutěžícího informuje o tom, že má právo na přenositelnost svých osobních 
údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo namítat proti zpracování.

Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě jejich změny je soutěžící povinný o jejich 
změně bezodkladně informovat Organizátora. v případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a případně 
po podání námitek budou tyto osobní údaje zlikvidované.

Organizátor jako správce osobních údajů tímto prohlašuje, že osobní údaje použije jen pro účely uvedené výše, tedy pro realizace 
soutěže, organizaci, vedení, vyhodnocení, kontrolu a předání výher.

Poskytnuté osobní údaje budou v interních systémech Organizátora vymazané nejpozději do 6. měsíců po ukončení Soutěže, 
následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru.

Výše uvedené nevylučuje zpracování osobních údajů Organizátorem dle Zásad zpracování osobních údajů při poskytování tele-
komunikačních služeb Organizátora, které jsou dostupné na https://tescomobile.cz/ochrana-udaju/. 

IX. Závěrečná ustanovení
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. o vyřazení 
osoby jednající dle předchozí věty rozhoduje vždy Organizátor. Pokud se ukáže, že se jakákoliv osoba i přes uvedená pravidla stala 
výhercem v Soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude Soutě-
žícímu předána. Ze Soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít Organizátor oprávněné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání 
výhry. Organizátor si vyhrazuje právo v případě sporných situací rozhodovat dle vlastního uvážení.

Organizátor neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami, zejména Organizátor neodpovídá za kvalitu ani neposkytuje žádné 
záruky ve vztahu k výhrám, které do Soutěže získal od třetích stran.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické či telekomunikační problémy v souvislosti s účastí v Soutěži anebo vzniklé 
v průběhu Soutěže, zejména pak v případě nefunkčnosti Aplikace. Organizátor nenese odpovědnost za doručovatele výher či 
případné problémy související s doručováním výher.

Výherní listina bude do 60 dní po skončení trvání Soutěže k nahlédnutí v sídle Organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla Soutěže v době jejího trvání nebo jiným způsobem upravit dočasně pravidla Sou-
těže za účelem její propagace a podpory. Stejně tak si Organizátor vyhrazuje právo měnit a upravovat pravidla Hry. Organizátor si 
taktéž vyhrazuje právo částečně anebo úplně změnit nebo ukončit tuto Soutěž kdykoliv v průběhu jejího trvání, a to tak, že změny 
nebo ukončení zveřejnění na stránkách www.tescomobile.cz a také přímo v Aplikaci. Účinnost této změny nastává okamžikem 
jejího zveřejnění.

Tato Pravidla, stejně jako další podrobnosti o Soutěži, jsou dále zveřejněna na stránce https://tescomobile.cz/marketingove-akce/ 
a v Aplikaci po celou dobu trvání Soutěže.

Otázky neupravené těmito Pravidly se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 SB., ob-
čanským zákoníkem, v platném znění.

Tesco Mobile ČR s.r.o.


