
OBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽÍ MUZIKER

I. Úvodní ustanovení

1. Obecné podmínky soutěží (dále jen "VPS") jsou platné pro soutěže vykonávané na internetových 
stránkách společnosti Muziker, a.s., pokud zvláštní pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak.
2. VPS stanoví podmínky pro přihlášení a účast v soutěži, získání a předání výhry v soutěži,
a popisují práva a povinnosti soutěžících jakož i zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu aktuální 
právní úpravy pro oblast ochrany osobních údajů.
3. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Slovenská 
republika, zapsaná v OR Okr. soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 3337 / B, IČ: 35840773, DIČ: 
2021680991, jako provozovatel internetové stránky muziker.com (dále "Vyhlašovatel").
4. Soutěží (dále "Soutěž") je jakákoliv propagační kampaň Zadavatele, v níž je možné po splnění 
podmínek získat peněžní nebo nepeněžní cenu (dále "Výhra").

II. Podmínky účasti v soutěžích
1. Soutěže jsou určeny všem návštěvníkům internetové stránky muziker.com.
2. Soutěží se nesmí zúčastnit zaměstnanci Zadavatele a jejich rodinní příslušníci, ani zaměstnanci
spolupracujících osob a jejich rodinní příslušníci,  obchodní partneři,  kteří  výhry do soutěží  věnují,
resp. soutěže organizují, zprostředkují, sponzorují, technicky zajišťují nebo jinak provádějí.
3. Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která splní všechny zvláštní pravidla konkrétní soutěže,
zveřejněné na internetových stránkách muziker.com, nebo jinou vhodnou formou, pokud ve
zvláštních podmínkách konkrétní soutěže nebyla určena minimální věková hranice 18 let, nebo
pokud ve zvláštních podmínkách konkrétní soutěže nebylo určeno omezení, že soutěže se může
zúčastnit pouze fyzická osoba.

III. Realizace soutěží a zveřejňování výsledků
1. Konkrétní podmínky přihlášení se do soutěže, předmět soutěže, průběh soutěže a způsob
vyhodnocení soutěže vyhlašuje Vyhlašovatel zveřejněním na internetových stránkách muziker.com
v rámci zvláštních pravidel konkrétní soutěže.
3. Pokud  je  podmínkou  soutěže  nákup  zboží  nebo  služeb  ve  lhůtě  stanovené  jako  doba  trvání
soutěže, považuje se tato podmínka za splněnou až po odeslání objednávky a po provedení úhrady za
nákup (při osobním odběru zboží nebo dobírce se za okamžik úhrady považuje skutečná úhrada
prostředků při převzetí zboží, při bezhotovostním převodu se za okamžik úhrady považuje okamžik
připsání prostředků na účet Zadavatele).

IV. Podmínky získání výhry
1. Výhercem se stává osoba, která řádně a s největším úspěchem splnila všechny zvláštní pravidla
konkrétní soutěže podmínky soutěže, nebo byla vylosovaná nebo byla určena v souladu s
zvláštními pravidly konkrétní soutěže, nebo byla za výherce podle zvláštních pravidel
konkrétní soutěže vyhlášena, a poskytla údaje nezbytné pro řádnou a nezaměnitelnou identifikaci
své osoby pro účely realizace práv a povinností podle těchto podmínek.
2. Pokud zvláštní pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak, do soutěže je možné zapojit se při
každém nákupu. Pokud zvláštní pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak, stačí vložit unikátní kód



do poznámky při nákupu a jste ve hře! Na to, abychom Vás mohli zapojit do soutěže, musíme 
zpracovat číslo Vaší objednávky. Za tímto účelem, pokud se svobodně rozhodnete do soutěže zapojit, 
provozovatel – MUZIKER, a.s., se sídlem Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773 (dále i
jen jako "provozovatel") bude zpracovávat číslo Vaší objednávky a Vaše kontaktní údaje v rozsahu 
email a telefonní číslo ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Vaše osobní
údaje bude provozovatel zpracovávat za účelem zaevidování Vaší účasti v soutěži, vyhodnocení 
samotné soutěže a Vašeho kontaktování za účelem předání věcné ceny. Provozovatel bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu vyhodnocení soutěže, a pokud se stanete výhercem, až do 
předání věcné ceny. Zároveň Vás informujeme o tom, že v případě, pokud se stanete výhercem 
soutěže, bude číslo Vaší objednávky zveřejněno na našem webovém sídle. Jako dotčená osoba máte 
právo kdykoliv namítat takové zpracování. Všechny informace související s ochranou osobních 
údajů, včetně Vašich práv jako dotčených osob, jsou zpřístupněny na naší internetové stránce v 
sekci "Ochrana osobních údajů".
3. Číslo objednávky výherce soutěže bude po vyhodnocení soutěže zveřejněno na internetové stránce
provozovatele. Za tímto účelem zpracováváme číslo Vaší objednávky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f)
obecného nařízení o ochraně údajů. Jak dotčená osoba máte právo kdykoliv namítat
takové zpracování.
4. Výhra je nepřenosná a patří výlučně výherci. V případě, že si výherce nemůže výhru převzít
(převzetím zboží, služby, účastí na akci, uplatněním slevy nebo jiné výhody apod.), nárok na
výhru mu zaniká a výherce nemá nárok na žádnou kompenzaci. Výherce není oprávněn stanovit
za sebe náhradníka. Náhradního výherce určí Vyhlašovatel losem nebo Vyhlašovatel ustanoví za
výherce v pořadí druhého nejúspěšnějšího účastníka soutěže.
5. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce poruší jakoukoli povinnost určenou obecnými a/nebo
zvláštními podmínkami konkrétní  soutěže nebo pokud jedná v rozporu s  dobrými mravy (poskytl
nepravdivé údaje, získal výhru podvodným jednáním apod.), pokud si výhru nepřevzal v určené
nebo dohodnuté lhůtě, ani o její prodloužení Zadavatele nepožádal z omluvitelných
důvodů.

V. Podmínky předávání výher
1. Vyhlašovatel bude výherce kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a poskytne mu specifikaci
vydání Výhry. Pokud si to charakter Výhry vyžaduje, výherce je povinen poskytnout součinnost při
přebírání nebo uplatnění výhry.
2. Pokud se Vyhlašovatel nedohodl s výhercem jinak, nebo z obsahu a charakteru soutěže nevyplývají
jiné podmínky převzetí výhry, bude výherci jeho výhra doručena kurýrem.
3. Vyhlašovatel neodpovídá za vady doručení výhry vzniklé při doručování kurýrem. Případné
nároky vzniklé na základě poškození při doručení, resp. v souvislosti s nedoručením výhry, postoupí
vyhlašovatel na výherce.
4. V případě, že výhry do soutěže věnuje obchodní partner nebo jsou výhercem doručovány
prostřednictvím kurýrní společnosti, výherce bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou
poskytnuté obchodnímu partnerovi nebo kurýrní společnosti za účelem identifikace výherce pro
předání výhry. Poskytnuty budou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa včetně země,
telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další podle typu nebo charakteru výhry. Poskytnuté
identifikační údaje jsou obchodnímu partnerovi poskytnuty v elektronické formě a kurýrní



společnosti v písemné i v elektronické formě a obchodní partner nebo kurýrní společnost s nimi
může nakládat výlučně za účelem identifikace výherce pro předání výhry a ve smyslu obecného
nařízení o ochraně údajů. S našimi obchodními partnery máme uzavřeny smlouvy o zpracovávání
osobních údajů a jsou vázáni přijmout přiměřená bezpečnostní, technické a organizační opatření.

VI. Zdanění výher
Výherce bere na vědomí, že výhra v závislosti na její formě, hodnotě a zemi jeho pobytu může
ve smyslu příslušné legislativy dané země podléhat povinnému zdanění nebo vypořádání
odvodu do zdravotní nebo jiné pojišťovny.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu, změnu všeobecných podmínek propagačních soutěží
nebo úplně zrušení soutěže z obchodních důvodů, důvodů zapříčiněných třetí stranou nebo
vyšší mocí. Vyhlašovatel se zavazuje v dostatečném předstihu informovat zákazníky o všech
změnách všeobecných podmínek propagačních soutěží.
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na náhradu výhry v soutěži za výhru podobného druhu nebo
odpovídající hodnoty.
3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
4. Tyto všeobecné podmínky soutěží vstupují v platnost 10. 1. 2020.


