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 1. Úvodní ustanovení 

1.1. Obchodní společnost  Imperial Restaurants s.r.o. se sídlem Lublaňská 653/51, 120 00 
Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem , oddíl C, vložka 
192555 , (dále jen „restaurant Kandelábr“) organizuje v termínu od 08. 09. 2018 do 31. 10. 
2018 včetně (dále jen „Doba konání “) spotřebitelskou soutěž „Dárkový poukaz 2000,- Kč 
určený pro konzumaci v restauraci Vyšehradský Kandelábr “ (dále jen „Místo konání) a tímto 
stanoví pravidla a podmínky soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce 
www.restaurantkandelabr.cz 

2. Základní podmínky účasti v soutěži  

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území 
České republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v 
pracovním či obdobném poměru ke společnosti organizátora, zadavatele, anebo jsou k 
takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Dále osoby mladší 18-ti let. 

3. Mechanismu soutěže a vyhodnocení 

3.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v soutěžním období (od 08. 09. do 
31. 10. 2018) předloží reklamní kartičku v „Místě konání“, zkonzumuje jeden hlavní chod, ke 
kterému obdrží 0,5 l tankové Plzně ZDARMA a následně reklamní kartičku vhodí do 
slosovací krabičky. 

3.2. Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené 
podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez 
nároků na výhru. 

3.3. Výhru v soutěži 2x Dárkový poukaz v hodnotě 1 000,- Kč s platností 6. měsíců obdrží 
spotřebitel, který bude vylosován 31.10.2018. Slosování proběhne v „Místě konání“ ve 24:00 
hod. 

Výsledky soutěže budou uveřejněny dne 01. 11. 2018 na stránkách 
www.restaurantkandelabr.cz  

 3.4. Nepřevzatá výhra účastníka, který nebude reagovat na opakované zprávy 
o výhře, propadnou po uplynutí lhůty třiceti dnů od vyhlášení výsledků soutěže 
ve prospěch restaurantu Kandelábr. 

3.5. Cena bude výherci předána v restauraci Kandelábr v dohodnutém termínu. 

 

 



4. Osobní údaje  

4.1. Účastí v soutěži dává Účastník restaurantu Kandelábr ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
v rozsahu zejména příjmení, jméno adresa, telefon, e-mail za účelem prověření jeho 
účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů 
je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek 
vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, 
stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 
Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo 
na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci. 

4.2. Účastí v soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho osobní údaje mohou být 
využity pro rozeslání emailových sdělení restaurantu Kandelábr a nebudou v žádném 
případě postupovány třetím stranám. 

4.3. Účastí v soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho příjmení, jméno, kontaktní 
město, slovní projevy mohou být použity pro účely propagace restaurantu Kandelábr 
a restaurant Kandelábr může zdarma použít veškeré slovní projevy a fotografie a to 
na období pěti (5) let od počátku soutěže. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů nelze výhru ze soutěže vymáhat. 

5.2. Restaurant Kandelábr si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže a nahradit 
ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě. 

5.3. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý  

Účastník vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly. 

V Praze dne 08. 09. 2018 

 


