Pravidla soutěže projektu Unicity Living s názvem „Halloween“
(dále jen „Soutěž“)
1. Pořadatel a Organizátor soutěže:
Daramis Management, s.r.o., Jankovcova 1595/14, Praha 7 – Holešovice, společnost zapsána u
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 79631, IČO 26205882
(dále jen „Pořadatel“)

Unicity Retail s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 - Holešovice, společnost zapsána u
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 314491, IČO 27150712
(dále jen „Organizátor“)

2. Termín soutěže:
Soutěž bude probíhat v projektu Unicity Living, který je situován v budově C1 na adrese Magisterská
1015/8, Plzeň, konkrétně v místnosti „C11 Klub“, a to od 3.11.2021 17:00 do 3.11.2021 19:00, (dále
jen „Doba trvání soutěže“).

3. Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze osoba, která:
- je nájemníkem projektu Unicity Living;
- je starší 18 let;
- splní pravidla Soutěže, která se svým příchodem zavazuje dodržovat;
(Dále jen „Soutěžící“).
Zapojením do Soutěže Soutěžící vyslovuje svůj souhlas s podmínkami Soutěže a se zpracováním svých
osobních údajů.

4. Princip soutěže:
Potenciální Soutěžící se může do Soutěže zapojit po splnění následujících kroků uvedených v těchto
pravidlech:
4.1. Úkolem Soutěžícího je (na základě soutěžní výzvy) v Době trvání soutěže donést do místnosti C11
v časovém rozmezí od 17:00 do 19:00 hodin vlastnoručně vyrobený pokrm, který bude ztvárněn ve
stylu Halloweenu.
4.2. Každý Soutěžící může přinést libovolný počet vlastnoručně vyrobených pokrmů. Vyhrát v této
Soutěži ovšem Soutěžící může pouze jednou (tz. pouze s jedním pokrmem).

4.3. Hlasování o nejlepší vlastnoručně vyrobený pokrm se mohou zúčastnit soutěžící, jejich přátelé,
další nájemníci projektu Unicity Living, a také zástupci pořadatele a organizátora.
4.4. Každá zúčastněná osoba může během probíhání Soutěže hlasovat pouze jednou (tz. pouze pro
jeden pokrm).
4.5. Po uplynutí Doby trvání soutěže jsou vyhlášeni 3 výherci, kteří obdrží výhru. Výherci jsou
stanoveni na základě:
- pořadí po sečtení hlasů;
- a splnění podmínek Soutěže.
4.6. V případě, kdy získají výherci stejný počet hlasů, je zástupce Organizátora oprávněn určit pořadí
výherců dle svého nejlepšího uvážení.
4.7. Pořadatel je dále oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže, a to i v průběhu
Doby trvání soutěže, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel
Soutěže bude o změně Pořadatel informovat na webové stránce https://www.unicity-living.cz/.
4.8. Pořadatel a/nebo Organizátor se souhlasem Pořadatele si vyhrazuje právo bez udání důvodu
vyloučit Soutěžícího ze Soutěže, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného
jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a s těmito pravidly.

5. Výhry a vyhlášení výherců:
Do Soutěže jsou celkem vloženy tři výhry:
· 1x dárkový poukaz do obchodního centra OC Olympia Plzeň v hodnotě 1500 Kč
· 1x dárkový poukaz do obchodního centra OC Olympia Plzeň v hodnotě 1000 Kč
· 1x dárkový poukaz do obchodního centra OC Olympia Plzeň v hodnotě 500 Kč
5.1. Výše uvedenou výhru v hodnotě 1,500 Kč získá výherce, který splní podmínky soutěže a zároveň
získá největší počet hlasů od zúčastněných osob.
5.2. Výše uvedenou výhru v hodnotě 1,000 Kč získá výherce, který splní podmínky soutěže a zároveň
získá jako druhý největší počet hlasů od zúčastněných osob.
5.3. Výše uvedenou výhru v hodnotě 500 Kč získá výherce, který splní podmínky soutěže a zároveň
získá jako třetí největší počet hlasů od zúčastněných osob.
5.4. Vyhlášení výherců proběhne na místě konání Soutěže po skončení Doby trvání soutěže.

6. Předání výher výhercům
6.1. Aby mohla být výhra výherci předána, je zapotřebí, aby výherce poskytl Pořadateli či
Organizátorovi soutěže potřebnou součinnost a to, aby sdělil své kontaktní údaje zahrnující – jméno,
příjmení, úplnou doručovací adresu včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, a číslo
občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti.

6.2. Výhra bude předána osobně v Klientském centru Daramis, které se nachází v budově A1 na
adrese Technická 3000/9 v Plzni. V případě, kdy si výherce nemůže výhru převzít osobně, mu bude
výhra zaslána do 4 týdnů od ukončení Soutěže.
6.3. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel.
6.4. Soutěžící svým zapojením do Soutěže dává souhlas k tomu, aby Pořadatel a Organizátor mohl
zveřejnit výhercovo jméno a případně i fotografii na sociálních sítích.
6.5. Soutěžící si je vědom toho, že na výhru nemá právní nárok, tedy nelze ji právně vymáhat.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Účastí v Soutěži Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný
souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních
údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich
případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor pro účely této Soutěže,
a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let od poskytnutí
údajů.
Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj.
doručením e-mailu na adresu info@daramis.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla
Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na
výhru v Soutěži.
Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů:
· právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány
jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu
byly tyto údaje případně zpřístupněné,
· právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
· právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje
zpracovávají nezákonně,
· právo na omezení zpracování osobních údajů,
· právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se
ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného
správce osobního údajů,
· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
· právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel
porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady
nákladů souvisejících s poskytnutím informace.
Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem
jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

V Praze, dne 02.11.2021

