PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „PENNY MARKET“ – „Tajemný zvuk na Rádiu PENNY live“
(dále jen jako „soutěž“)
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ
250 73, IČ 64945880 (dále jen „Organizátor“ nebo „Penny Market“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž probíhá v rozhlasovém vysílání Rádia PENNY live v termínu od 3.7.2017 do 26.7.2017.
Výherními dny jsou pondělí až pátek ve shora uvedeném období s Zm, že prvním výherním dnem
bude den 6.7.2017 a posledním výherním dnem bude den 26.7.2017 (dále jen „výherní den“),
přičemž každý výherní den proběhnou 3 herní kola.
2. Dne 26.7.2017 navíc proběhne hra o hlavní výhru.
3. Soutěž probíhá na území České republiky v sí^ prodejen Penny Market.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Soutěže se mohou účastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým pobytem na
území České republiky starší 18 let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi, případně dalším společnostem podílejícím se na
přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto
osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
2. Účastníkem soutěže se stává zákazník Penny Marketu, který v době od 3.7.2017 7:00:01 do
25.7.2017 12:00:00 v rámci jednoho nákupu zakoupí v jakékoliv prodejně Penny Marketu na území
České republiky zboží v hodnotě nad 200,- Kč po uplatnění všech slev a slevových kupónů a po
odečtení částek za vratné obaly (dále jen „soutěžní nákup“), v uvedeném termínu dále doručí
registrační SMS zprávu v přesně deﬁnovaném formátu na telefonní číslo 790 542 179 (dále jen
„registrační SMS zpráva“) a splní i ostatní podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen
„účastník soutěže“).
Registrační SMS zpráva musí být zaslaná v tomto formátu: ZVUK, jméno a příjmení účastníka
soutěže, adresa (město) účastníka v České republice a unikátní číselný kód z účtenky ze soutěžního
nákupu. Příklad registrační SMS zprávy: ZVUK, JAN NOVAK, KOLIN, 03029091900481. Cena
registrační SMS zprávy bude dle ceníku tarifu operátora zákazníka.
3. Odesláním registrační SMS zprávy se každý účastník registruje do soutěže, projevuje svůj souhlas
s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se dodržet tato pravidla i pokyny Organizátora soutěže
vydané na jejich základě.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. V průběhu soutěže bude ve vysílání Rádia PENNY live opakovaně vysílán „tajemný zvuk“ (zvuk
spojený s jídlem, nakupováním, s Penny Marketem apod.) (dále jen „tajemný zvuk“). Každý
výherní den budou ve vysílání Rádia PENNY live probíhat celkem 3 herní kola soutěže o uhádnuZ
„tajemného zvuku“ (v každém herním kole bude vysílán jiný „tajemný zvuk“), přičemž příležitost
uhádnout tajemný zvuk dostane ten účastník soutěže, jehož registrační SMS zpráva bude doručena
na tzv. výherním místě. Ze všech platných registračních SMS zpráv, které budou doručeny vždy od
12:00:01 dne, jenž předchází dni, který předchází konkrétnímu výhernímu dni, do 12:00:00 dne
předcházejícího konkrétnímu výhernímu dni (např. bude-li výherním dnem středa, bude výběr
probíhat z registračních SMS zpráv doručených od pondělí 12:00:01 do úterý 12:00:00) s tou
výjimkou, že první výherní den 6.7.2017 bude probíhat výběr z registračních SMS zpráv
doručených od 3.7.2017 7:00:01 do 5.7.2017 12:00:00, budou vybrány ty registrační SMS zprávy,
které budou doručeny v následujícím pořadí: v rámci 1. herního kola dostane příležitost uhádnout
tajemný zvuk účastník soutěže, jehož registrační SMS zpráva bude doručena jako 50. v pořadí,
v rámci 2. herního kola účastník soutěže, jehož registrační SMS zpráva bude doručena jako 100.
v pořadí a v rámci 3. herního kola účastník soutěže, jehož registrační SMS zpráva bude doručena
jako 150. v pořadí (dále jen „vybraní účastníci soutěže“). Vybraní účastníci soutěže budou
následně kontaktováni prostřednictvím moderátora Rádia PENNY live (dále jen „moderátor“), a to
na telefonní čísla, ze kterých byly jejich registrační SMS zprávy odesílány. Tito účastníci soutěže
budou mít možnost v daném herním kole během 15 vteřin od ukončení nahrávky tajemného
zvuku, která bude vybranému účastníkovi soutěže 2krát přehrána, uhodnout, o jaký tajemný zvuk
se jednalo. Pokud vybraný účastník soutěže v daném herním kole tajemný zvuk odhalí, stane se
výhercem denní výhry. Pokud tento účastník soutěže tajemný zvuk neuhodne, nebo osobně
nezvedne telefon nejpozději na 7. zazvonění, bude kontaktován další účastník soutěže v pořadí, tj.
ten účastník soutěže, jehož registrační SMS zpráva bude doručena jako první (příp. druhá, třeZ,
atd.) v pořadí po „výherním místě“ (tj. např. na 51., 101., 151. místě). Každé herní kolo o denní
výhru se bude případně opakovat až do uhádnuZ tajemného zvuku.
2. Dne 26.7.2017 se uskuteční navíc hra o hlavní výhru. Ze všech platných registračních SMS zpráv
doručených od 3.7.2017 7:00:01 do 25.7.2017 12:00:00 bude moderátorem vybrán účastník
soutěže dle následujícího klíče: jednotlivé číslice z čísla, které vyjadřuje počet platných
registračních SMS zpráv doručených v uvedeném období, se vzájemně vynásobí, následně se
k výsledné částce připočte aktuální rok (tedy 2017) a tento výsledek se vydělí číslem 7 (pořadové
číslo měsíce, kdy bude proveden výběr); výsledné číslo, pokud se nebude jednat o celé číslo, bude
zaokrouhleno směrem dolů (např.: celkový počet doručených registračním SMS zpráv v daném
období činil 4.893, výpočet tedy bude následující: ((4x8x9x3)+2017)/7, tedy bude vybrán účastník
soutěže s 411. doručenou registrační SMS zprávou). S vybraným účastníkem soutěže bude
zahájena soutěž o uhádnuZ tajemného zvuku s výše uvedenými pravidly. Pokud tento účastník
soutěže tajemný zvuk neuhodne nebo osobně nezvedne telefon nejpozději na 5. zazvonění, bude
kontaktován další účastník soutěže v daném pořadí (např. dle uvedeného příkladu účastník soutěže
s 412. doručenou registrační SMS zprávou), příp. postupně i další účastníci v daném pořadí, dokud
nedojde k uhádnuZ tajemného zvuku. Pokud by počet registračních SMS zpráv nedosahoval
hodnoty čísla vypočteného výše uvedeným způsobem, bude moderátorem vybrán účastník
soutěže, jehož registrační SMS zpráva byla doručena jako poslední, a v případě, že účastník včas
osobně nezvedne telefon nebo tajemný zvuk neuhodne, bude vybrán účastník s registrační SMS
zprávou doručenou jako předposlední, atd.; tento postup by se obdobě použil při nedostatečném
počtu registračních SMS zpráv i u denních výher.
3. Každý účastník soutěže může poslat v průběhu trvání soutěže neomezený počet platných
registračních SMS zpráv, vždy však s unikátním číslem účtenky, tj. účtenka z každého soutěžního

nákupu může být použita pouze jednou. Opakovaně zaslané číslo účtenky nebude považováno za
platnou SMS. Účastník soutěže je povinen uschovat originál účtenky, jejíž kód je zasílán registrační
SMS zprávou, a na výzvu Organizátora je účastník soutěže povinen tento originál, příp. kopii,
předložit k ověření totožnos^ číselného kódu, data uskutečnění a hodnoty nákupu.
5. VÝHRY, PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY
Přehled výher:
- denní výhra = poukaz na nákup v Penny Marketu v hodnotě 500,-Kč v rámci každého herního
kola;
- hlavní výhra = poukazy na nákup v Penny Marketu v celkové hodnotě 20.000,- Kč;
Výhry není možné vypla^t alterna^vně v hotovos^ ani vyměnit za jiné výhry. Výhry nelze vymáhat
právní cestou. Výhry budou výhercům zaslány na jimi sdělené doručovací adresy prostřednictvím
České pošty s.p. nebo jiných přepravních společnosZ, případně budou předány dle dohody
s výhercem. Výhry budou doručovány pouze na území České republiky. V případě, že výherce
neuplatní výhru u Organizátora včas, nejpozději však do 31. 12. 2017, propadá tato výhra ve prospěch
Organizátora.
6. OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zasláním registrační SMS zprávy do soutěže každý účastník soutěže souhlasí s Zm, že Organizátor
soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení, údaj o adrese (městu) jeho pobytu a zvukový,
záznam rozhovoru s účastníkem ve vysílání Rádia PENNY live, a dále tyto údaje, včetně přepisu
zvukového záznamu společně s případným dodatečně pořízenými obrazovými či zvukověobrazovými záznamy účastníka (výherce) uveřejnit na internetových stránkách
www.radiopenny.cz.
2. Účastník soutěže uděluje odesláním registrační SMS zprávy Organizátorovi bezplatný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
-

jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního čísla, místo pobytu

pro účely realizace soutěže, včetně jejich zveřejnění v rozhlasovém vysílání Rádia PENNY live,
případně na internetových stránkách www.radiopenny.cz a www.penny.cz, pro účely informování
účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže prostřednictvím SMS zpráv, jakož i za účelem
dalšího marke^ngového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání informací
o marke^ngových akcích Penny Marketu, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Organizátor je oprávněn
zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže elektronickou formou po dobu trvání
soutěže a po dobu pě^ (5) let po skončení soutěže. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní
údaje také prostřednictvím třeZch stran. Účastník soutěže rovněž souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnos^.
3. PoskytnuZ osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli
odvolat. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným sdělením doručeným na
adresu sídla Organizátora nebo prostřednictvím emailu soutez@radiopenny.cz. Odvolání souhlasu
je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a účastníci soutěže musí vzít na vědomí, že před
ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li
odvolání souhlasu doručeno Organizátorovi před jejím vyplacením výherci.

4. Účastník soutěže má dále právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů dle ust.
§ 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále práva dle ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů,
tedy především pokud účastník soutěže zjisZ nebo se domnívá, že Organizátor nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník soutěže požádat
Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby Organizátor nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
1. Organizátor je oprávněn vyhlásit jednotlivá herní kola během výherních dnů v čase dle svého
uvážení, bez ohledu na počet doručených registračních SMS zpráv. Organizátor není povinen
informovat účastníky soutěže o přesném čase herních kol.
2. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit pravidla soutěže nebo soutěž
omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnuZ je účinné ode
dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Penny Marketu www.penny.cz nebo na
www.radiopenny.cz. V takovém případě soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu
jakýchkoliv nákladů.
3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jako i za jiné
případné vyšší moci.
4. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení
nároku na výhru.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnos^ k nahlédnuZ na adrese www.radiopenny.cz
a www.penny.cz.
V Radonicích dne 26.6.2017

