
 

Pravidla soutěže „Vánoce budou – zaplať Pán Bůh!“ 
 

1. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „Vánoce budou – zaplať Pán Bůh!“ 
(dále jen „soutěž“) je obchodní společnost Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 
2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „organizátor“). 

2. Doba trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat od 8. 11. 2017 00:01 hodin do 20. 12. 2017 do 23:59 hodin 

3. Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má 
bydliště na území České republiky, za splnění následujících podmínek: 

1. Registruje se, nebo se přihlásí ke svému uživatelskému účtu v internetovém 
obchodě Lékárna.cz. Registrací k uživatelskému účtu dává tato osoba souhlas 
k zasílání obchodních sdělení organizátorem soutěže na svou e-mailovou 
adresu. Tento souhlas může kdykoli odebrat. 

2. Souhlasí s těmito Pravidly soutěže - tento souhlas v sobě zahrnuje souhlas se 
Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Lékárna.cz. 

3. Nezapojila se již dříve do soutěže Pán Boh zaplať - Vianoce budú na webu 
MojaLekáreň.sk. 

Při registraci do soutěže jsou vyžadovány údaje v rozsahu: jméno, příjmení, 
e-mailová adresa a heslo.  

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pears Health Cyber s.r.o. ani osoby jim 
blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že 
se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.  

4. Mechanika soutěže 

Každý účastník se může soutěže po dobu jejího trvání zúčastnit na stránce 
www.lekarna.cz/vanoce a po kliknutí na libovolnou postavičku z betlému tak může 
získat následující odměnu, a to: 

- běžnou denní výhru v podobě slevy, dopravy zdarma či dárku k nákupu 
v internetovém obchodě Lékárna.cz. Výhra má formu kódu, který lze 
uplatnit v košíku při nákupu v internetovém obchodě Lékárna.cz. Každý 
kód je možné uplatnit pouze jedenkrát, a to do 23:59 hod. následujícího 
dne od jeho získání. Pokud účastník nevyužije kód sám, může ho 
poskytnout k využití třetí osobě. 
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- speciální denní výhru „Zaplať Pán Bůh“ v podobě slevy na nákup v 
internetovém obchodě Lékárna.cz v hodnotě 1.500 Kč. Výhra má formu 
kódu, který lze uplatnit v košíku při nákupu v internetovém obchodě 
Lékárna.cz. Každý kód je možné uplatnit pouze jedenkrát, a to do 31. 12. 
2017, 23:59 hod. Pokud účastník nevyužije kód sám, může ho poskytnout 
k využití třetí osobě. 

- výhru „Zlaté prasátko“ v podobě slevy 100 Kč z nákupu nad 1 000 Kč 
poté, co účastník objeví v betlému na www.lekarna.cz/vanoce schované 
zlaté prasátko a klikne na něj. Zlaté prasátko není v betlému nepřetržitě, 
ale objevuje se časech, o kterých rozhoduje organizátor soutěže. O těchto 
časech organizátor informuje dle svého uvážení (například prostřednictvím 
newsletteru nebo sociálních sítí). 

Přiřazení běžných a speciálních denních výher účastníkům soutěže provádí 
automatizovaný algoritmus formou náhodného přiřazení výhry v průběhu dne. 
Mechanismus náhody neumožňuje nijak ovlivnit výběr výherců ani organizátorům 
soutěže.  

Účastníci soutěže budou o získané výhře informování přímo na stránkách soutěže v 
sekci „Moje výhry“ na stránce www.lekarna.cz/vanoce.  

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherců speciální denní 
výhry Zaplať Pán Bůh.  

Soutěžící mohou výhru získat běžnou nebo speciální výhru jednou denně kliknutím 
na postavičku v betlémě. V případě, že soutěžící sdílí stránku 
www.lekarna.cz/vanoce na svůj Facebookový profil pomocí tlačítka „Sdílet na 
Facebooku“, může mimořádně v daném dni soutěžit kliknutím na postavičku 
podruhé. Toto je možné pro každého soutěžícího nanejvýš jednou během trvání 
soutěže. 

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit 
výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů 
nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez 
vynaložení nepřiměřeného úsilí. 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté 
výhry propadají organizátorovi. 

5. Osobní údaje 

1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
(dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím 
nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry a za účelem 
informování o dalších marketingových akcích organizátora, jakož i nabízení 
produktů organizátora nebo dodavatele hlavní ceny a zasílání obchodních 
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti s tím, že poskytnutí údajů je 
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dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je organizátor 
soutěže. 

2. Účastník soutěže má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla organizátora. Odvolání 
souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Odvolání 
souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. 
Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména 
právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo 
je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu 
případné újmy podle příslušných právních předpisů. 

3. Soutěžící má právo obrátit se na organizátora nebo přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v 
případě podezření z porušení svých práv. 
 

6. Závěrečná ustanovení 

1. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a 
zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani 
oprávněné zájmy organizátora. 

2. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na 
jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v 
těchto pravidlech. 

3. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech 
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení 
soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení 
jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to 
zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z 
nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka 
jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým 
způsobem výsledky soutěže. 

4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a 
závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u organizátora soutěže na 
www.lekarna.cz/vanoce, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou 
obrátit s dotazem na marketing@lekarna.cz. 

 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 8. 11. 2017. 
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