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USTANOVENÍ ÚČASTI VE VÝHERNÍ LOTERII  

 
 

1. Účel ustanovení: 
 

Účel pravidel (dále: ustanovení) je ustanovení pravidel účasti v jednom ze dvou obchodních odvětví  (právní 
vztah k nájmu hotelových textílií nebo k nájmu pracovního oblečení) Salesianer Miettex Chemung s.r.o 
.(sídlo: Vodárenská 1161, Kralupy n. Vlt., 278 01, IČ 604 898 12, Spisová značka 2746 C, Městský soud v 
Praze; dále: organizátor) s ohledem na výherní loterii pořádanou zákazníkem, který je ve smluvním poměru 
k organizátorovi.  

 
2. Dotazník ke spokojenosti zákazníka: 

 
2.1. Pořadatel sestavil dotazník ke spokojenosti zákazníka (dále: dotazník), který je v elektronické podobě a po 

vyplnění mu může být odeslán zpět, přičemž pořadatel pošle resp.poslal vybraným zákazníkům potřebné, 
v bodě 3.1 předloženého ustanovení dané, online-připojení resp.možnosti přístupu (dále: odkaz). Cílem 
dotazníku je získat ze strany zúčastněného zákazníka (resp. osoby jím pověřené;dále účastník) aktuální 
zpětnou vazbu, pozorování a návrhy pro pořadatele o kvalitě a úrovní dodávaného zboží a poskytovaných 
služeb za účelem možného vývoje a v zájmu spokojenosti zákazníka.  
 

2.2. Pořadatel chce zástupce svých zákazníků podnítit k vyplnění dotazníků a k jeho odeslání, aby mezi zástupci 
zákazníků, kteří vyplnili dotazník a zaslali ho za splněných podmínek daných ustanovením zpět a dobrovolně se 
chtěji zúčastnit výherního slosování, aby měli možnost získat výhry ustanovené v bodě 3.2. Vyplnění dotazníku, 
resp. jeho zpětné zaslání pořadateli, resp. v bodě 3.1 ustanovené pomoci k vyplnění, udání osobních údajů dle 
bodu 4.6, steně jako účast na výherní loterii je dobrovolná, vše je založeno výhradně na vysloveně úmyslném a 
dobrovolném souhlasu účastníka.  

 
 
3. Doba trvání výherní loterie, výhra a vylosování resp. Převzetí výhry:   

 
3.1. Výherní loterii organizuje pořadatel v kalendářních týdnech 3 až 6 roku 2023 (v období mezi 24.1. až 

14.02.2023) pro dotazníky jemu zpět zaslané a od dobrovolných účastníků, jejichž zákazník je jimi 
zastupován s ohledem na dvě, smluvním poměrem dané, obchodní větve pořadatele určené bodem 1.   
Všechny dotazníky, které byly dobrovolnými účastníky výherní loterie odeslány, musí být doručeny na 
internetovou adresu online-kerdoiv.com, na kterou se dostanete přes link http://online-kerdoiv.com/ a to 
nejpozději do 14.02.2023, do 23:59:59 hod. Zástupci Sándor Bíró (sídlo: H-4031 Debrecen, Töhötöm u. 70).  
Registrační číslo pořadatelem určeného zástupce Sándor Bíró coby osoby zodpovědné za data. 
 
O obdržení platně vyplněného dotazníku bude účastník informován emailem. Organizátor smí dle bodu 5.1 
kdykoli přezkoumat, zda nedošlo ze strany účastníka k porušení pravidel, které by znamenalo vyloučení ze 
soutěže.  
 
3.2. Možné výhry dané bodem 1 jsou:  
 
- Na každé obchodní odvětví jedna hlavní výhra (tzn. dohromady dvě hlavní výhry): vždy jeden pobyt s 

přenocováním pro dvě osoby v hotelu v ČR pro obchodní odvětví pro prvního vylosovaného výherce;   
- Pro každé obchodní odvětví další dvě výhry (tzn. dohromady další čtyři výhry): dárkové balíčky s textilem 

pro obchodní odvětví jako druhý resp. třetí vylosovaný výherce. 
 

O možných výhrách informuje organizátor své zákazníky již při zaslání dotazníku resp. s tím spojeným linkem 
pro zákazníky. Možnou povinnost placení daní spojenou s výhrou přebírá organizátor.   

http://online-kerdoiv.com/
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Účastník ze strany zákazníka může obdržet cenu pouze poté, pokud má smlouvu s organizátorem v jednom 
z obchodních odvětví daných  bodem 1 a jeho jméno je ve výherním slosování. Pokud by byl účastník 
vylosován dvakrát, byl by místo něj losován nový výherce.  
 

3.3. Na závěr výherní soutěže vylosuje organizátor ještě dalšího výherce, který odeslal správně vyplněný 
dotazník. Soutěž bude mít tedy dohromady 6 různých výherců. V zájmu úspěšné hry resp. aby bylo zaručeno 
předání všch výher, vylosuje organizátor pro každou výhru rezervního výherce.  
 

3.4. Výhra dle bodu 3.2. bude veřejně vylosována 28.2.2023 přítomnosti notáře (popř. za přítomnosti svědků). 
Losování probíhá tak, že jméno, email, telefon a pracovní zařazení jednotlivých účastníků, kteří zaslali řádně 
vyplněný dotazník , je napsáno na samostatný papír, tyto papíry jsou poté dány do losovacího bubnu aniž 
by bylo možné je číst z venčí, a poté jsou zamíchány.  
Při slosování jsou taženy nejdříve hlavní výhry, následují další výhry, pak následují rezervní výhercí hlavních 
výher a nakonec rezervní výherci dalších výher (tažení z jednotlivých losovacích bubnů). Losování probíhá 
dle tažených jmen ze 2 (dvou) losovacích bubnů kvůli dvěma obchodním odvětvím daným bodem 1.  
 

3.5. Organizátor se pokusí během 10 (deseti) pracovních dní po slosování kontaktovat účastníky na jimi 
poskytnutých adresách, emailech. Pokud se výherce nepřihlásí  během 5 (pěti) pracovních dní po obdržení 
emailu, pokusí se ho organizátor kontaktovat telefonicky.  

 
3.6. Během nanejvýš 30 (třiceti) dní po slosování výher se musí všichni výherci přihlásit organizátorovi, že chtějí 

převzít svou výhru. Převzetí výhry proběhne nejpozději 45 dní po slosování buď osobně v sídle organizátora 
(Vodárenská 1161, Kralupy n. Vlt., 278 01) nebo bude po písemné žádosti výherce předána pomocí 
přebírajícího protokolu osobně. Náklady vzniklé převzetím výhry (např.náklady na dopravu) přebírá 
výherce. V zájmu osobního převzetí výhry se musí výherce prokázat platným průkazem.  

 
 

3.7. Pokud nebude výherce k zastížení na žádné jím udané adrese během max. 30 (třiceti) pracovních dní, nebo 
pokud se i přes zaslaná oznámení neozve organizátorovi a neudá dle bodu 3.6 žádné důvody či výhru 
odmítne, pak bude vyškrtnut výherce automaticky, bez jakéhokoli vysvětlení ze strany organizátora. V 
takovém případě nastupuje na místo výherce rezervní výherce dle bodu 3.4. a tento bude organizátorem 
kontaktován dle bodů 3.5. a 3.6. Lhůta 30 dní je v takovém případě počítána od doby jejich informování.   

 
3.8. Rezervní výherce si smí výhru převzít nejdéle do 90 (devadesáti) dní po slosování a to způsobem daným 

body 3.6. Po uplynutí této lhůty se automaticky ruší oprávnění na výhru a ta nebude nikomu předána.  
 

 
3.9. Pokud by byla podmínka lhůty daná bodem 3.7. s ohledem na bod 3.8. týkající se rezervního výherce, zaniká 

právní nárok na výhru i bez zprostředkování dalších právních vysvětlení organizátora automaticky.  
 

4. Podmínky účasti ve výherním slosování: 
 
4.1. Primární podmínkou účasti na výherní loterii je zaslání řádně vyplněného dotazníku a to do doby dané v 

bodě 3.1 kliknutím na odkaz zaslaný přímo zákazníkovi nebo který je na stránkách organizátora v bodě 3.1. 
tohoto ustanovení daném odkazu, který vede na stránky „online-kerdoiv.com“. Výherního slosování se 
mohou účastnit pouze soutěžící, kteří takto odeslali vyplněné dotazníky.  Technické pozadí přípravy 
dotazníků má nastarosti Sándor Bíró coby vedoucí projektu, ale zpracování a vyhodnocení Vašich dat 
provede organizátor.  
 

4.2. Dotazník smí být vyplněn výhradně plnoletou osobou, která je srozuměna s podmínkami. 
Pokud má zákazník s organizátorem platnou smlouvu v obou odvětvích daných bodem 1, pak je oprávněn 
zaslat dva vyplněné dotazníky a zúčastnit se obou slosování, přičemž musí být bráno vpotaz omezení dané 
bodem 3.2 . 
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Účastník může i přesto obdržet pouze jednu cenu, třebaže se jeho jméno nachází v obou slosovacích 
osudích. Pokud bude jeho jméno taženo dvakrát, pak bude namísto něho jednou tažen nový výherce. 
 
 

4.3. Účast na slosování je vždy zdarma, proto je účastníkům zakázáno platit jakoukoli odměnu. Účastník nesmí 
rovněž být v jakémoli obchodním poměru s organizátorem, nesmí být jím placen, nesmí mu dávat peníze, 
nesmí od něj peníze za cokoli přijímat. To by znamenalo okamžité vyřazení ze soutěže.  
 

4.4. Pokud vyplní dotaník někdo, kdo zastupuje zákazníka, pak musí tato osoba zákazníka informovat a ten pak 
nese zodpovědnost.  

 
 

4.5. Výhra nesmí být vyměněna za jiné věci (např.dobropisy, peníze, cenné papíry);nesmí být ani převedena na 
jinou osobu. Převedení není, pokud si výherce určí jinou osobu dle bodu 3.2, která výhru vyzvedne. 

 
4.6. V zájmu informování výherce o výhře dává účastník organizátorovi následující údaje, které organizátor 

zpracuje dle podmínek daných bodem 7 a které jsou přístupné pod odkazem link 
https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat/ . 
- Jméno, 
- Firma zákazníka, 
- Oblast působení u zákazníka; 
- E-Mail-Adresa; 
- Telefon. 

 
4.7. Zasláním dotazníku účastník rovněž potvrzuje, že je seznámen s podmínkami, stejně jako s informacemi o 

zpracování údajů, které najde pod odkazem link https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html 
   a tyto v plněm rozsahu přijímá.  

 
4.8. Případné právní spory budou řešeny dle českého práva. 

 
5. Důvody pro vyloučení ze soutěže a slosování: 

 
5.1. Za splnění některých z níže uvedených podmínek nesmí účastník vstoupit do soutěže: 

 
- Účastník, který odešle neúplně vyplněný dotazník, tzn. Nejsou zodpovězeny všechny otázky; 
- Účastník,který neuvede osobní data daná bodem 4.6 ;  
- Osoba, která je s organizátorem v jiném, než pracovním vztahu, nebo příbuzná osoba  
- Osoba, která se účastnila  přípravy a pr§ůběhu loterie nebo osoba příbuzná této osobě 
- Osoba popisovaná v předcházejícím bodě a zároveň osoba, která bere či platí peníze od/této osobě; 
- Osoba mladší 18ti let; 
- Osoba, která urážela v oadesláném dotazníku organizátora (např. čest, dobrou pověst); 
- Osoba, která se snaží obejít pravidla hry; 
- Osoba, která byla udána jiným pracovníkem, protože nemá právo vyplňovat dotazník. 

 
5.2. Organizátor informuje účastníka o jeho vyřazení z loterie jak je to dané bodem 3.5.  

 
5.3. Pokud organizátor zjistí nějaké provinění výherce až popředání ceny, může od účastníka požadovat 

kompletní náhradu ceny. Pokud toto zůstane na dobrovolnosti účastníka, může organizátor požadovat 
právně náhradu (včetně nákladů, která vzniknou možným právním řešením). 
 

  

https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat/
https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html
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6. Právní ochrana a omezení záruky resp. omezení záruky organizátora:  
 
6.1. Organizátor má právo změnit ceny pro vylosované výherce za předpokladu, že změněná výhra nezmění její 

cenu o více, jak 20%. 
 

6.2. Organizátor má právo změnit datum losování,, dobu trvání hry nebo obsah po odkazem link 
https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html  . 

 
6.3. Před každou změnou danou body 6.1.a 6.2.musí organizátor o tomto informovat účastníky na mail, který 

mu byl účastníky poskytnut.  
 

6.4. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo stanovit důvody pro vyloučení z loterie.  
 

6.5. Za správnost údajů poskytnutých organizátorovi ručí výhradně účastník loterie a organizátor není povinnen 
správnost údajů kontrolovat.  
 

6.6. V případě, že účastník v dotazníku nějakým způsobem kohokoli napadá a uráží, se organizátor od takového 
chování distancuje.   
 

6.7. Účastník loterie bere na vědomí, že organizátor na sebe nebere odpovědnost za skutečnosti dané body 3.1. 
a 3.4. o době trvání loterie (nebo při jejím prodloužení dle bodu 6.2.). 
Organizátor nepřebírá žádnou zodpovědnost za chyby vzniklé technikou, problémy serveru, hackeři, 
hardware, software, internet.  
Stránky provozované porganizátorem navštěvuje účastník pouze na své vlastní riziko, organizátor za nic 
neručí.  

 
6.8. Organizátor neručí za všechny možné vzniklé chyby tisku na reklamních materiálech. 
  

7. Zpracování dat a ochrana dat:  
 
7.1. Osobní dat jsou zpracovávána panem Sándor Bíró pod odkazem link https://www.salesianer.cz/prohlaseni-

o-ochrane-dat.html  dle informací o zpracování dat. Vše se souhlasem účastníka. 
 

7.2. Účastník má právo odvolat svou účast a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním dat (bod 4.6) a 
to písemně organizátorovi nebo na email l.kriz@salesianer.cz bez udání důvodu. Tím zároveň bere na 
vědomí, že bude tímto vyloučen z loterie.  
 

7.3. Účastí v loterii dává účastník svůj souhlas se zpracováním dat a s tím, že jeho jméno bude zveřejněno na 
stránkách organizátora. Kontaktní osobou je Sándor Bíró (Sitz: 4031 Debrecen, Töhötöm u. 70). 
 

7.4. Osobní data účastníků daná bodem 4.6. smí být použita výhradně pro informování výherců o výhře a jejich 
zpracování může probíhat pouze v období do možného odvolání se, nanejvýše však po dobu 90 dní.  
 

7.5. Právním základem je dobrovolné poskytnutí dat. Musí být zajištěna ochrana dat ze strany organizátora. 
 

7.6. Osobní data účastníků, kteří nevyhráli dle bodu 4.6 jsou vymazána během 5 pracovních dní po předání 
výher. Data výherců jsou uchovávány po dobu zbytně nutnou dle platné legislativy. 
 

7.7. Ve smyslu zákona o svobodě informací smí účastník vyžadovat informace o svých datech, jejich 
nápravu,úpravu, vymazání a mohou protestovat proti jejich zpracování.  
Při porušení těchto práv se může účastník obrátit na Národní úřad pro ochranu dat  
 
 

https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html
https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html
https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html
mailto:l.kriz@salesianer.cz
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7.8. Tento dokument je až do doby předání výher přístupný na adrese organizáora 

https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html . 
 

 
 

 
 
Salesianer Miettex Chemung s.r.o. 
Jednatel Lubomír Kříž  
 
Kralupy n. Vlt., 15.1.2023 

 
 

Salesianer Miettex Chemung s.r.o. 
Adresa: Vodárenská 1161, 278 01, Kralupy n. Vlt. 
Tel.: 315 724 221 
Fax: 215 721 330 
DIČ: CZ 6048912 
IČ: 60489812 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27467 

https://www.salesianer.cz/prohlaseni-o-ochrane-dat.html

