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PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

ASKO TAJENKA 

 

Soutěž se řídí podmínkami uvedenými v těchto podrobných pravidlech soutěže (dále jen Pravidla a Soutěž), která 
popisují práva a povinnosti jejích účastníků a Pravidla Soutěže.  

1. POŘADATEL a ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

1.1. Pořadatelem soutěže „ASKO TAJENKA“ (dále jen Soutěž) je společnost ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o., se 
sídlem Nákupní 444/6, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČ 41193946, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 3697 (dále jen Pořadatel). 

1.2. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost KNOWWORKS s.r.o., se sídlem Dienzenhoferovy 
sady 1102/1, Smíchov, 150 00 Praha 5; IČ 03352595, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou C 230691 (dále jen Organizátor).  

2. DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE 

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 20. května 2021 00:00:01 hod. do 10. června 2021 
do 23:59:59 hod. včetně (dále jen Doba platnosti soutěže).  

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která disponuje doručovací adresou na území České republiky, 
platnou emailovou adresou, dosáhla věku 18 let nejpozději v den předcházející prvnímu dni Doby platnosti 
soutěže a je způsobilá k právním úkonům (dále jen Soutěžící). 

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou zapojené do organizace Soutěže; tedy osoby, které by 
jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit průběh Soutěže; a to včetně osob v pracovním a/nebo jiném podobném 
vztahu k Pořadateli a/nebo Organizátorovi, a jim osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 Zákona č. 89/2012 
Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená dle předchozí věty, výhra 
se takovému výherci neodevzdá.  

3.3. Podmínkou pro platnou účast v Soutěži je vyluštění tajenky křížovky, zveřejněné v druhém čísle časopisu 
ASKO INSPIRACE, který je dostupný v tištěné podobě v prodejnách Pořadatele a v elektronické podobě na 
této adrese (dále jen Časopis).  

3.4. Soutěžící, který splňuje podmínky Soutěže uvedené v odst. 3.1. a 3.2. Pravidel a má zájem se účastnit 
Soutěže, odešle znění tajenky prostřednictvím elektronické pošty na adresu asko@know.cz a dále připojí 
své kontaktní údaje v rozsahu dle článku 6.1. těchto Pravidel (dále jen Přihláška).  

3.5. Do losování o ceny dle článku 4. těchto Pravidel jdou zařazeny pouze ty Přihlášky, které obsahují text 
tajenky shodný s textem tajenky uloženým u Pořadatele a Organizátora (dále jen Slosovatelná přihláška). 

3.6. Odesláním Přihlášky Soutěžící vyjadřuje svobodný souhlas s podmínkami Soutěže a se zpracováním 
osobních údajů dle článku 6. těchto Pravidel. 

3.7. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou.  

3.8. Pořadatel a/nebo Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny Přihlášky, které jakýmkoliv 

způsobem nevyhoví těmto Pravidlům. Tyto Přihlášky se pokládají za neplatné.  

4. VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 

4.1. Do Soutěže byly Pořadatelem vloženy tyto výhry: 
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a) 1 ks poukazu opravňující k jednorázovému nákupu jakéhokoliv nábytku z aktuálního sortimentu 
Pořadatele se slevou 20 % (dále jen Poukaz na slevu 20 % nebo obecně Poukaz nebo obecně 
Výhra); 

b) 1 ks poukazu opravňující k jednorázovému nákupu jakéhokoliv nábytku z aktuálního sortimentu 
Pořadatele se slevou 15 % (dále jen Poukaz na slevu 15 % nebo obecně Poukaz nebo obecně 
Výhra); 

c) 1 ks poukazu opravňující k jednorázovému nákupu jakéhokoliv nábytku z aktuálního sortimentu 
Pořadatele se slevou 10 % (dále jen Poukaz na slevu 10 % nebo obecně Poukaz nebo obecně 
Výhra). 

Poukaz lze uplatnit v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele. 

4.2. Dne 16. června 2021 budou ze všech platných Slosovatelných přihlášek náhodným výběrem vybrány 3 
Přihlášky (dále jen Výherní přihláška). Soutěžící, kterých jménem byly tyto Výherní přihlášky podány, jsou 
považováni za výherce (dále Výherce).  

4.3. Soutěžící může v Soutěži získat nanejvýš jednu Výhru. Bude-li jako Výherní přihláška určena Přihláška 
Soutěžícího, který již v Soutěži získal maximálně přípustný počet Výher, jeho Nárok na výhru bez dalších 
podmínek automaticky zaniká.  

4.4. Výhry budou Výhercům distribuovány na náklady Pořadatele.  Výhra bude odeslána na doručovací adresu, 
kterou Výherce uvedl ve Výherní přihlášce; a to nejpozději do 30 dnů od ukončení Doby platnosti soutěže.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a hodnoty a měnit 
podmínky předávání Výher.  

5.2. Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Výhru nelze na Pořadateli vymáhat.  

5.3. Výhru nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiné typy Výher, než je uvedeno v těchto Pravidlech.  

5.4. Pořadatel a/nebo Organizátor neodpovídá za dostupnost Časopisu v prodejnách Pořadatele nebo za trvalou 
dostupnost internetových stránek Pořadatele. 

5.5. Pořadatel a/nebo Organizátor neodpovídá za dostupnost, funkčnost a kvalitu datových a/nebo hlasových 
služeb, které Soutěžící využívá. 

5.6. Pořadatel a/nebo Organizátor neodpovídá za nedoručení Výhry, za nemožnost navázat s Výhercem kontakt 
a/nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích 
stran nebo vyšší moci. 

5.7. Pořadatel a/nebo Organizátor a/nebo neodpovídají za využití Poukazu v době platnosti, ztrátu, 
zneužití nebo zcizení Poukazu. Nevyužitý, ztracený, zneužitý nebo zcizený Poukaz nelze 
vyměnit za jiný, není možné jej směnit za hotovost nebo prodloužit jeho platnost. 

5.8. Pořadatel a/nebo Organizátor si vyhrazuje právo sám rozhodnout o tom, zda a jak bude komunikovat se 
Soutěžícím.  

5.9. Pořadatel a/nebo Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této 
Soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit a/nebo 
zrušit Soutěž a její Pravidla.  

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1. Podáním Přihlášky dává Soutěžící v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů; Pořadateli jako správci osobních údajů (dále jen Správce) souhlas, aby ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES; 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) zpracovával osobní údaje v rozsahu jméno 
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a příjmení, úplná doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa (dále jen Osobní údaje); a uděluje 

souhlas s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor soutěže.  

6.2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat je za účelem: 

- evidence Soutěžícího do Soutěže; 

- ověření platné účasti Soutěžícího v Soutěži; 

- předání Výhry Soutěžícímu; 

- zasílání obchodních sdělení; 

- dalších oprávněných potřeb Pořadatele. 

6.3. Soutěžící uděluje souhlas s poskytnutím Osobních údajů Organizátorovi a dalším třetím stranám, pokud to 
vyžadují podmínky doručení Výher. 

6.4. Soutěžící uděluje s výše uvedeným zpracováním výslovný souhlas. Poskytnutí Osobních údajů je 
dobrovolné.  

6.5. Soutěžící na vědomí, že podle Nařízení má právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět; 

- požadovat po Správci informaci, jaké Osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů; 

- vyžádat si od Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování; 

- požadovat po Správci výmaz těchto Osobních údajů; 

- na přenositelnost Osobních údajů; 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

6.6. Chce-li Soutěžící požádat o aktualizaci, provedení opravy, doplnění nebo výmaz Osobních údajů, učiní tak 
písemně formou doporučeného dopisu, odeslaného na adresu sídla Správce. Žádost nabývá účinnosti 

okamžikem doručení Správci. 

6.7. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k výmazu Osobních údajů, jeho účast v 
Soutěži končí a ztrácí případný Nároku na výhru, byla-li žádost o výmaz doručena před předáním Výhry 
Soutěžícímu. Bude-li požadavek na výmaz Osobních údajů Správci doručen po termínu předání Výhry, 
nemá tato skutečnost vliv na Nárok na výhru. 

6.8. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od data registrace do Soutěže. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou Dobu platnosti soutěže a dále nejméně do 31. července 2021 
k dispozici na vyžádání u Pořadatele a Organizátora.  

7.2. Soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni a účastí v Soutěži se je zavazují dodržovat. 

7.3. Pravidla a průběh Soutěže se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

 

 

V Praze dne 1. května 2021 


