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OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ  

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto 
podmínky a vyplní Problémovou mapu na webu parduplan.cz nebo formulář v Turistickém 
informačním centru. 

2. Organizátorem soutěže je statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046 (dále jen „organizátor“). 

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 
republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. 

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat. 

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. 

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle 
vlastního uvážení. 

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 

II. OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. Účastník soutěže poskytuje vyplněním Problémové mapy organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby 
organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (e-mail) pro potřeby předání výhry. 
Soutěžící bere na vědomí, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí 
nebude možné v případě výhry předat cenu. 

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje 
osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících z Nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Soutěžící bere na vědomí, že má právo 
na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo 
podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i 
další práva stanovená v GDPR. 

III. MECHANISMUS SOUTĚŽE  

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.  

2. Ze všech Problémových map, které byly účastníky vyplněny v příslušném období, vylosuje/vybere dle 
času odpovědi organizátor výherce. Počet výherců i forma výběru vítězných odpovědí budou určeny 
vždy v oznámení příslušné soutěže. 

IV. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ  

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. 
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2. Každý výherce bude informován o výhře na poskytnuté mailové adrese s dotazem na jméno a 
příjmení. 

3. Pokud výherce neodpoví na e-mail do 3 pracovních dnů, bude ze slosování vyloučen.  

4. Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora 

5. Výhry nejsou soudně vymahatelné.  

V. ZVEŘEJNĚNÍ PRAVIDEL  

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webové 
stránce parduplan.cz. 


