
                                                   
 

Atrium Palác Pardubice s.r.o.  
IČ 03458059 společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231910 

Masarykovo náměstí 2799 
530 02  Pardubice 

Czech Republic 

Tel:  +420 469 
800 111 

Fax: +420 469 

800 109 

www.palacpardubice.cz 
palacpardubice@aere.com 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE 
„BLACK FRIDAY SHOPPING WEEKEND“ 

 
Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel akce „BLACK FRIDAY SHOPPING WEEKEND“ (dále 
jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené 
akce a právního vztahu mezi pořadatelem akce a účastníky akce. Tato pravidla mohou být 
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplné znění pravidel akce 
bude k dispozici po celou dobu platnosti akce v kanceláři manažera obchodního centra, nacházející 
se v Obchodním centru Atrium Palác Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, PSČ 530 02, 
na webových stránkách www.palacpardubice.cz a také u stánku v přízemí obchodního centra.  
 
Pořadatel akce  
Pořadatel akce je společnost Atrium Palác Pardubice s.r.o., IČO: 034 58 059 zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231910, se sídlem Vinohradská 
2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „pořadatel“). 
 
Termín a místo konání akce  
Akce se bude konat v obchodním centru Palác Pardubice na adrese Masarykovo náměstí 2799, 
Pardubice, PSČ 530 02 (v textu též jen „obchodní centrum“) od 26. 11. do 28. 11. 2021 (v textu též 
jen „konání akce“). 
 
Podmínky akce 
Účastníkem akce je fyzická osoba starší 15 let, která splní následující podmínky (dále jen 
„účastník“): 

a) nakoupí během konání akce v obchodním centru v souhrnu za více než 1200,- Kč, přičemž 
pro dosažení této částky lze použít maximálně dvě (2) účtenky vydané během konání akce 
(dále jen „účtenky“); a 

b) předloží nasbírané účtenky splňující podmínky dle písm. a) u stánku Black Friday shopping 
weekend na hlavní pasáži obchodního centra poblíž obchodu Sephora (dále jen „stánek“) 
příslušnému zaměstnanci, přičemž tyto účtenky budou zaměstnancem pořadatele 
označeny a nebude možné je použít pro účely akce opakovaně.  
 

Každý účastník akce, který u stánku předloží účtenky dokládající splnění podmínek akce, obdrží na 
místě jeden (1) stírací los za nákup v požadované hodnotě podle písm. a) (dále jen „základní los“). 
 
V případě, že účastník předloží během konání akce u stánku účtenky z nákupu v obchodním centru 
s hodnotou nákupu vyšší než 3000 Kč, obdrží podle svého výběru buď dva (2) základní losy nebo 
jeden (1) stírací los “MAXI“. 
 
Každý účastník se může akce účastnit maximálně dvakrát, tj. může získat celkově nejvýše čtyři 
základní losy, případně dva losy „MAXI“. 
 
V případě, že účastníkem jednorázově uplatněné účtenky přesáhnou hodnotu 6000,- Kč, bude jeho 
účast považována za dvojitou a bude mu umožněna dvojí volba mezi dvěma základními losy či 
jedním losem „MAXI“. V takovém případě se nepřihlédne k zákazu použít identické účtenky 
opakovaně; další účast takového účastníka v soutěži není možná. 
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Každý stírací los je výherní. Výhru ze stíracího losu je nutné uplatnit u stánku ihned po předání losu 
a jeho setření. 
 
ROZDÍL MEZI ZÁKLADNÍM LOSEM A LOSEM MAXI spočívá v hodnotě výher. 
 
Rub každého stíracího losu obsahuje údaje (jméno a příjmení účastníka, e-mail, PSČ), po jejichž 
vyplnění může každý účastník akce los dále vhodit do slosovacího boxu soutěže o hlavní ceny akce, 
který je umístěn ve stánku.  
 
Ze všech losů ve slosovacím boxu budou po skončení akce dne 1. 12. 2021 cca v 15:00 hodin na 
správě OC Palác Pardubice, kde bude vylosováno 5 losů, na které připadnou, podle pořadí 
vylosování od pátého do prvního místa, následující hlavní ceny: 

1. místo Jízdní kolo dle vlastního výběru v rámci nabídky v hodnotě 40.000 Kč 
2. místo Apple iPhone 13 
3. místo Poukázky na nákupy v hodnotě 15.000 Kč do Bushman a Tatuum 
4. místo Poukázky na nákupy v hodnotě 6.000 Kč do Bushman a Tatuum 
5. místo Poukázky na nákupy v hodnotě 4.000 Kč do Bushman a Tatuum 

 
Účastník, jehož řádně vyplněná soutěžní los byl vylosován, je povinen se prokázat platným 
dokladem totožnosti. V případě, že výherce nebude přítomen při losování a vyhlašování, bude 
pořadatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, přičemž bude tímto způsobem domluven 
náhradní termín pro předání hlavní ceny v prostorách obchodního centra. V případě, že se takto 
nepodaří kontaktovat výherce nebo si výherce hlavní cenu nepřevezme, a to nejpozději do 31. 12. 
2021, ztrácí výherce na cenu nárok.  
 
Osobní údaje 
Pořadatel tímto v souladu s čl. 13 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES účastníky informuje, že jimi poskytnuté osobní 
údaje (jméno, příjmení, e-mail, PSČ) (dále jen „osobní údaje“) bude zpracovávat jakožto správce 
osobních údajů výlučně z důvodu zajištění pravidel akce, zejména pro účely ověření totožnosti 
výherců a jejich případnému kontaktování s ohledem na převzetí výhry a z titulu plnění případných 
povinností spojených s právními vztahy a odpovědností pořadatele z akce plynoucí, tj. z 
důvodu oprávněných zájmů pořadatele (pořádání akcí na podporu návštěvnosti a prodeje 
v obchodním centru) a z důvodu plnění právních povinností a údaj o PSČ pak samostatně za účelem 
anonymizovaného průzkumu trhu, tj. z důvodu oprávněných zájmů pořadatele (cílení akcí na 
podporu návštěvnosti a prodeje v obchodním centru). Osobní údaje účastníků nebudou 
pořadatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním 
partnerům pořadatele poskytujícím služby související s pořádáním akce.  
 
Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky v souvislosti s akcí na soutěžním losu budou po 
skončení akce a vypořádání výher zlikvidovány, a to skartací soutěžních losů. V případě udělení 
souhlasu o zpracování osobních údajů, budou tyto údaje zařazeny do marketingové databáze. 
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Z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka, má účastník právo vznést u pořadatele námitku 
proti zpracování osobních údajů.  
 
Kontaktní údaje pořadatele jako správce osobních údajů: 
E-mail: jkocandova@aere.com 

Kontaktní údaje pověřence pořadatele pro ochranu osobních údajů osobních údajů: 
E-mail: dpo-cz@aere.com  
 
Kompletní informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách 
pořadatele akce v sekci „Ochrana osobních údajů“ (https://palacpardubice.cz/ochrana-osobnich-
udaju/). 
 
Vyloučené osoby  

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s 
pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci. Z akce jsou vyloučeni 
zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI atd.), společností a osoby jim 
blízké. Z akce jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního centra.  
 
Souhlas s pravidly akce 
Předložením účtenek pořadateli každý účastník uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas s těmito 
pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících dokumentech, včetně 
jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky akce upravují či mění. 
V případě porušení těchto pravidel akce ze strany účastníka ztrácí účastník nárok na jakoukoliv 
cenu. 
 
Závěrečná ustanovení 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s cenami z této 
akce. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 
 
Pořadatel v souladu s platnými právními předpisy odvede srážkovou daň za ceny, jejichž hodnota 
přesahuje 10.000,- Kč, tj. za ceny za 1. až 3. místo. 
 
Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 
Sb., v platném znění, vyloučeno. 
 
Na získání cen není právní nárok.  
 
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, 
jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, 
přerušit, změnit nebo zrušit akci.  
 
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České 
republiky.  
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