Pravidla spotřebitelské akce „Milionový cashback“
1.

Název Akce

1.1. „Milionový

cashback“ je spotřebitelská akce určená pro uživatele cashback portálu
www.plnapenezenka.cz a www.plnapenazenka.sk (dále jako „Akce“ a uvedené portály dále jako
„Plná Peněženka“).
1.2. V rámci Akce je možné vyhrát finanční odměnu ve výši 1,000.000,- Kč (dále jako „Odměna“)
(odměna představuje ekvivalent 39 386,- EUR podle kurzu České národní banky ke dni vyhlášení
Akce). Účast v Akci je dobrovolná.
1.3. Předmětem tohoto dokumentu (dále jako „Pravidla“) je úplná úprava pravidel Akce, přičemž
Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Pravidla mohou být
měněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných způsobem, jakým byla vydána Pravidla.
2.

Pořadatel Akce

2.1. Pořadatelem Akce je společnost Prima Digital s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110

00 Praha, IČ: 072 82 362, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. C 298322 (dále jako „Pořadatel“).
3.

Doba konání Akce

3.1. Akce probíhá od 1. března 2020 do posledního dne měsíce, ve kterém splnil/i podmínky Akce pro

získání Odměny poslední účastníci Akce (dále jako „Doba trvání akce“).
3.2. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit během Doby trvání akce její konec ke konkrétnímu dni a
rozdělit Odměnu mezi všechny Účastníky, kteří po Dobu trvání akce budou řádně plnit podmínky
Akce.
4.

Podmínky účasti v Akci

4.1. Účastníkem Akce může být pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel, která

podmínky pro účast v Akci, dodržuje Pravidla Akce a poskytne Pořadateli souhlas se
zpracováním osobních údajů v rozsahu podle těchto Podmínek (dále jako „Účastník“).
4.2. Účast v Akci vyžaduje registraci. Účastník je povinen poskytnout při registraci do Akce pravdivé
údaje, které budou pro případ vyplácení Odměny ověřeny obvyklým způsobem.
5.

Účast v Akci

5.1. Účastník – registrovaný uživatel Plné Peněženky – se registruje v Akci tak, že v období od 1.

března 2020 do 31. května 2020 (dále jako „Lhůta pro registraci“) odsouhlasí tyto Podmínky na
internetové stránce www.plnapenezenka.cz/milion nebo www.plnapenazenka.sk/milion a ve
Lhůtě pro registraci získá alespoň jednu registrovanou a následně schválenou odměnu za nákup
prostřednictvím Plné Peněženky.
5.2. V Akci následně pokračuje tak, že počínaje dnem 1. června 2020 bude mít na svém účtu v Plné
Peněžence alespoň jednu registrovanou a následně schválenou odměnu za nákup (odměna
nesmí být následně zrušena) v měsíci červen 2020 a následně v každém následujícím měsíci po
Dobu trvání Akce.
5.3. Stane-li se, že odměna za nákup prostřednictvím Plné Peněženky nebyla řádně zaregistrována,
avšak následně je uznána jako reklamace a připsána na účet Uživatele, přiřadí se taková
odměna v rámci Akce jako odměna “registrovaná a následně schválená” v měsíci, v němž byl
nákup prostřednictvím Plné peněženky proveden.

5.4. Akce trvá po Dobu trávní Akce, končí však nejpozději posledním dnem měsíce, v němž v Akci

zůstane poslední Účastník, který od 1. června 2020 nakoupil alespoň v jednou v každém
následujícím měsíci; Účastník, který splnil tuto podmínku se stává příjemcem Odměny za
předpokladu úspěšného kontaktování podle ustanovení čl. 7. Podmínek (dále jako „Příjemce
odměny“).
6.

Odměna

6.1. Odměnou je peněžní částka 1,000.000,- Kč (která představuje ekvivalent 39 386,- EUR podle

kurzu České národní banky ke dni vyhlášení Akce) a vyplácí se osobně za podmínek uvedených
v ustanovení článku 7. Podmínek. Pokud bude v době získání Odměny tato podléhat zdanění,
odvede Pořadatel příslušnou daň a částka vyplacená Účastníkovi bude o tuto daň ponížena.

7.

Informování Příjemce odměny, určení náhradníků a předání Odměny

7.1. Pořadatel informuje Příjemce odměny o získání Odměny formou e-mailu na emailovou adresu,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

8.

kterou Účastník uvedl při své registraci do Akce, příp. platnou emailovou adresu u svého
uživatelského účtu Plné Peněženky ke dni skončení Akce, a dále zveřejněním na
www.plnapenezenka.cz/milionovy-cashback.
Pořadatel vyzve Příjemce odměny k osobnímu převzetí symbolického voucheru na místě v České
republice anebo na Slovensku zvoleném Pořadatelem a Pořadatel do 7 pracovních dnů od tohoto
převzetí zašle Odměnu na bankovní účet Příjemce odměny, který Příjemce odměny sdělí.
Pokud se Pořadateli nepodaří Příjemce odměny kontaktovat, učiní Pořadatel další 2 pokusy o
kontaktování tak, aby se celkově uskutečnily 3 pokusy o kontaktování ve třech různých
pracovních dnech a ve třech různých denních časech. Pořadatel může pro kontaktování využít i
telefonní číslo Příjemce odměny, pokud ho Příjemce odměny má uvedeno ve svém účtu na Plné
Peněžence. Pokud se Pořadateli nepodaří kontaktovat Příjemce odměny do jednoho měsíce od
ukončení Akce, resp. do 7 dnů od odeslání poslední emailové zprávy (podle toho, který okamžik
nastane později), pozbývá takový Účastník práva na vyplacení Odměny.
Pokud po vyčerpání postupu podle ustanovení čl. 7.1. až 7.3. není Příjemcem odměny žádný
účastník, stává se Příjemcem odměny další Účastník nebo Účastníci, kteří po Dobu trvání akce
naplnili Podmínky ve stejném rozsahu.
V případě, že je více Příjemců odměny, rozdělí se Odměna mezi Příjemce odměny rovným dílem.
Odměna nebude Příjemci odměny vyplacena dříve, než budou všechny jeho odměny za nákupy
v rozsahu potřebném pro dodržení Podmínek Akce, převedeny ze stavu „Registrováno“ do stavu
„Schváleno“. V případě, že při vyhodnocení odměn dojde k jejich zrušení, a Účastník z tohoto
důvodu nebude splňovat podmínky Akce, je jeho účast v Akci ukončena k poslednímu dni
měsíce, který přecházel prvnímu měsíci, ve kterém Účastník přestal splňovat podmínky Akce.
Před předáním Odměny bude ověřena totožnost výherce obvyklým způsobem. Jméno a Příjmení
zadané při registraci do Akce musí být totožné se skutečným jménem Příjemce odměny, jinak
Účastník ztrácí nárok na Odměnu. Pokud v takovém případě není žádný Příjemce odměny,
Pořadatel pokračuje způsobem podle ustanovení tohoto článku.
Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje zadané Účastníkem při registraci do Akce zpracovává Pořadatel výlučně za účelem

realizace Akce a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro
naplnění účelu. Svou účastí v Akci uděluje Účastník Pořadateli souhlas, aby Pořadatel při
realizaci Akce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v Akci, a to
výlučně za výše uvedeným účelem, prověření jeho platné účasti v Akci, realizace, vyhodnocení

Akce a předání Odměny, a to po Dobu trvání akce a 1 rok po jejím skončení. Po ukončení Akce a
předání Odměny budou veškeré osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů Příjemce
odměny. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí se nelze Akce
zúčastnit. Právním základem zpracování osobních údajů je (i) u realizace Akce souhlas
Účastníka, (ii) u záležitostí týkajících se vyplácení Odměny splnění zákonné povinnosti a (c)
kontroly a posouzení dodržování pravidel Akce oprávněný zájem Pořadatele.
8.2. Účastník má zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit,
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
8.3. Účastí v Akci uděluje Účastník, který se stane současně Příjemcem odměny, souhlas s tím, že
Pořadatel je v souvislosti s předáním Odměny, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat
obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video,
fotografie, písmo, hlas apod.), včetně zveřejnění osobních údajů Příjemce odměny v rozsahu
jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce a státu) ve sdělovacích
prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech Pořadatele, a to
nejméně po dobu 2 let ode dne pořízení těchto záznamů. Příjemce odměny souhlasí s tím, aby
jeho osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon, adresa bydliště) zpracovávány i
prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, podílející se na Akci.
8.4. Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný souhlas pro realizaci Akce nebo
plnění zákonem stanovených povinností, jsou oprávněni osobní údaje Účastníků zpracovávat
Pořadatel a osoby, které se s Pořadatelem na pořádání Akce podílí.
8.5. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může
Účastník svůj souhlas kdykoliv odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
osobních údajů do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu končí účast
Účastníka v Akci.
8.6. Účastník má právo Pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů,
a pokud ano, může dále žádat zejména informace o tom, jaké osobní údaje Pořadatel
zpracovává, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo
kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, informace o zdrojích osobních
údajů, zda zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce anebo třetí osoby, zda
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o době, po kterou budou osobní
údaje zpracovávány.
8.7. Účastník má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm Pořadatel zpracovává.
Pokud Účastník nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v elektronické
podobě.
8.8. Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací,
které o Účastníkovi zpracovává. Pokud jsou osobní údaje Účastníka nepřesné, neúplné nebo
neaktuální, má Účastník právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných osobních
údajů, aktualizaci neaktuálních osobních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.
8.9. Účastník má právo požadovat, aby Pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již
nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo
pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud nejsou dány zákonné důvody pro
odmítnutí výmazu, je Pořadatel povinen této žádosti vyhovět.
8.10. Účastník má právo požadovat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud
popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je
zpracování protiprávní a Účastník odmítá výmaz nebo pokud již Pořadatel jeho osobní údaje
nepotřebuje pro účel zpracování, ale Účastník je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých
právních nároků. Při omezení zpracování je Pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další
zpracování je možné jen se souhlasem Účastníka nebo ze zákonných důvodů.

8.11. Účastník má právo na získání osobních údajů, které poskytl Pořadateli, ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto
právo se však týká pouze osobních údajů, které od Účastníka získal Pořadatel na základě
souhlasu nebo na základě smlouvy, jíž je Účastník smluvní stranou s Pořadatelem.
8.12. Účastník má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na něho právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování Účastník udělil svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy nebo je to
povoleno právním řádem.
8.13. Účastník má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je
založeno na oprávněných zájmech Pořadatele. Pokud Pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný
legitimní důvod ke zpracování a vznese-li Účastník námitku, je Pořadatel povinen pro tento účel
ukončit zpracovávání osobních údajů.
8.14. Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv
se může Účastník obrátit Pořadatele emailovou zprávou na vip@plnapenezenka.cz anebo
písemně na adresu Pořadatele Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha. Pořadatel veškeré
podněty a stížnosti řádně prověří.
8.15. Není-li Účastník spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho
osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost
orgánu dozoru, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).
9.

Kontaktní informace Pořadatele

9.1. E-mailová adresa pro dotazy k Akci: vip@plnapenezenka.cz.

10. Další podmínky Akce
10.1. Pořadatel není vůči Účastníku zavázán nad rozsah těchto Podmínek a Účastník nemá nárok na

jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto Pravidlech.
10.2. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Akce, za rychlost

technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s Akcí či v souvislosti se
sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Účastníka,
ani za poškození a škody na počítačovém vybavení Účastníka a dalších osob v souvislosti s
účastí v Akci či se stahováním materiálů v rámci Akce, Pořadatel neodpovídá.
10.3. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních
údajů) rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez
náhrady změnit Dobu trvání akce, Akci odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo
doplnit její pravidla, kromě části pravidel týkající se ochrany osobních údajů, a to po celou Dobu
trvání Akce, a to tak, že změnu uveřejní na internetových stránkách, kde jsou vždy k dispozici tato
Pravidla. Právo Pořadatele ukončit Akci se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve
kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu či marketingového záměru, také
např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání
Akce potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly
ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Akce a/nebo pokud není možné
v Akci pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu,
technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či
ohrozí bezpečnost Akce, férovost, integritu a řádný průběh Akce.
10.4. Pokud dojde v souvislosti s předáním Odměny k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné
překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné

zajistit předání Odměny, nemá Příjemce odměny nárok na předání náhradní Odměny. Mezi
zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní
situace atd.
10.5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat a posoudit splnění všech podmínek pro účast
v Akci a posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce týkající se Akce. Pořadatel
si vyhrazuje právo vyloučit z Akce Účastníka, pokud by Účastník porušoval pravidla Akce, anebo
v případě, že Pořadatel bude mít podezření, že Účastník se dopustil podvodného jednání nebo
jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a to bez nároku na náhradu nákladů či újmy, která by
vyloučením mohla Účastníku vzniknout. Případné námitky proti průběhu Akce se zasílají
elektronicky na e-mailovou adresu vip@plnapenezenka.cz, a to nejpozději do 10 pracovních dnů
od ukončení Akce. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či vyloučení je konečné.
10.6. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s
Akcí, avšak tato úplná Pravidla jsou považována za jediná, úplná, konečná a závazná pravidla
Akce.
10.7. Vyobrazení odměn na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.)
nemusí přesně odpovídat skutečné podobě odměn.
10.8. Pravidla Akce respektují právní řád České republiky a práva a povinnosti vznikající v souvislosti
s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s
účastí Účastníka v Akci, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce,
na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a
podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě
návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář
návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na
internetových stránkách České obchodní inspekce.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Registrací a účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je
dodržovat.
11.2. Tato Pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 28. února 2020.
11.3. Součástí pravidel jsou Podmínky užití (https://www.plnapenezenka.cz/podminky-uziti).
V Praze dne 28. února 2020
Prima Digital s.r.o.

