
 

 
HERNÍ ŘÁD 

marketingových soutěží s názvem „PRIMA TREFA“ 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pořadatelem soutěží s názvem „PRIMA TREFA“ (dále společně jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) je 
společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 100 00, IČO: 
48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, 
provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“). Jednotlivé Soutěže nebo jejich jednotlivá kola mohou 
být spolupořádána třetí osobou (dále jen „Spolupořadatel“). O skutečnosti, že je Soutěž nebo Základní kolo 
spolupořádáno Spolupořadatelem, bude účastník informován před začátkem každé takové spolupořádané 
Soutěže, a to ve Vyhlášení soutěže. Název Soutěže může být rozšířen nebo doplněn podtitulem, přesný název 
konkrétní Soutěže bude uveden ve Vyhlášení soutěže. 

2. Soutěže budou probíhat v období od 1.10.2020 do 31.12.2021 (dále jen „Soutěžní období “). Pořadatel si 
vyhrazuje právo dle vlastního uvážení Soutěžní období prodloužit či zkrátit. 

3. Pořadatel je oprávněn během Soutěžního období vyhlásit (pořádat) libovolný počet Soutěží. Účast 
v každé Soutěži je nezávislá na případné účasti či neúčasti v ostatních Soutěžích.  

4. Každá Soutěž se skládá z jednoho či několika základních kol a z jednoho finálového – online kola („Online 
kolo“). Pokud Pořadatel rozdělí Soutěž do dvou cyklů, platí předchozí věta pro první cyklus; podoba Soutěže 
ve druhém cyklu včetně způsobu soutěžení a pravidel finálového kola druhého cyklu (dále jen „Superfinále“) 
bude stanovena ve Vyhlášení soutěže. Soutěže budou vyhlašovány prostřednictvím Aplikace uvedené v čl. II 
tohoto Herního řádu.  

5. Při vyhlášení každé Soutěže Pořadatel stanoví dobu konání příslušné Soutěže („Doba soutěže“), počet 
základních kol dané Soutěže a doby jejich konání („Doba konání základního kola“), způsob spuštění Hry 
v základním kole (způsob získání Žetonů a způsob získání a maximální počet Extra žetonů - čl. IV odst. 3 a 4 
Herního řádu), kvalifikační požadavky pro účast v Online kole („Kvalifikační požadavky“), způsob výběru 
Soutěžících do Online kola („Metoda výběru“) a maximální počet Účastníků Online kola, Výhry v Online 
kole a maximální počet Výherců ( výše a dále jen „Vyhlášení soutěže“). Bude-li Soutěž rozdělena do dvou 
cyklů, Pořadatel ve Vyhlášení soutěže uvede též informaci o tomto rozdělení, kvalifikační požadavky pro účast 
v Superfinále, Metodu výběru Účastníků do Superfinále, maximální počet Účastníků v Superfinále, Výhry 
v Superfinále, maximální počet Výherců v Superfinále a popis herního systému Superfinále včetně způsobu 
určení Výherců. Je-li Soutěž spolupořádána třetí osobou, Pořadatel ve Vyhlášení soutěže uvede a identifikuje 
Spolupořadatele; Spolupořadatel bude odpovědný za předání výhry a její daňové vypořádání.  Účast v každém 
základním kole je nezávislá na případné účasti či neúčasti v ostatních základních kolech. Účast v jedné Soutěži 
je nezávislá na případné účasti či neúčasti v ostatních Soutěžích. Do Online kola, resp. Superfinále každé 
Soutěže bude Pořadatelem vybrán pomocí Metody výběru počet Účastníků uvedený ve Vyhlášení soutěže.  O 
postupu do Online kola a termínu jeho konání budou Účastníci informováni prostřednictvím Aplikace (výše a 
dále jen „Účastníci online kola“), na základě obdržené informace jsou Účastníci Online kola oprávněni se 
účastnit Online kola v určeném termínu. O postupu do Superfinále a termínu jeho konání budou Účastníci 
informováni prostřednictvím Aplikace (výše a dále jen „Účastníci superfinále“).  

6. Účast v jakékoli Soutěži je bezúplatná, tj. není spojena s žádným vstupním vkladem ze strany Soutěžícího. 
7. Pro účely pořádání Soutěží vydává Pořadatel tento Herní řád. 

  
II.  

Aplikace  
1. Účastníci používají pro účast v Soutěži softwarovou aplikaci určenou pro mobilní zařízení, která je k dispozici 

ke stažení od poskytovatelů platforem pro stažení aplikace (AppStore, Google Play Store), dále jen 
„Aplikace“. Aplikace je dostupná ke stažení a užívání bezplatně. Uživatelé Aplikace si mohou nastavit zasílání 
zvláštních upozornění na probíhající Soutěže v Aplikaci. Stažením Aplikace je mezi Účastníkem soutěže a 
Pořadatelem uzavřena smlouva, na základě, které je Účastník oprávněn užívat Aplikaci pro účast v Soutěži 
(dále jen „Smlouva o užívání aplikace“). 

2. Poskytovatelé platforem pro stažení Aplikace (AppStore, Google Play Store) se žádným způsobem na 
organizaci nebo průběhu Soutěže nepodílí, ani nejsou jejím spolupořadatelem či sponzorem Soutěže. 
Kompletní přehled pokynů ke stažení a užívání Aplikace je k dispozici zde: www.primatrefa.cz (dále jen 
„Přehled pokynů“).  

3. Odkliknutím políčka „souhlasím s Herním řádem“ či políčka s textem obdobného významu dochází mezi 
Účastníkem soutěže a Pořadatelem k uzavření smlouvy o účasti v Soutěži, na základě, níž se Účastník soutěže 
zúčastňuje Soutěže za podmínek stanovených tímto Herním řádem (dále jako „Smlouva o účasti v soutěži 
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FTV Prima“).  Bez uzavření Smlouvy o účasti v soutěži FTV Prima se nelze účastnit Soutěže pořádané 
Pořadatelem. 

4. Bude-li ve Vyhlášení Soutěže uvedeno, že je Soutěž spolupořádána Spolupořadatelem, může se Účastník dané 
Soutěže účastnit pouze v případě, že uzavře Smlouvu o účasti v soutěži Spolupořadatele. Odkliknutím políčka 
„chci se účastnit soutěže spolupořádanou příslušným spolupořadatelem za podmínek dle Herního řádu“ či 
políčka s textem obdobného významu dochází mezi Účastníkem, Pořadatelem a Spolupořadatelem k uzavření 
smlouvy o účasti v Soutěži spolupořádané Spolupořadatelem, na základě, níž se Účastník soutěže zúčastňuje 
takové Soutěže za podmínek stanovených tímto Herním řádem (dále jen „Smlouva o účasti v soutěži 
Spolupořadatele“).  

5. Nebude-li ve Vyhlášení uvedeno, že je Soutěž pořádána Spolupořadatelem, znamená to, že je pořádána pouze 
Pořadatelem a Účastník se této Soutěže může účastnit na základě dříve uzavřené Smlouvy o účasti v soutěži 
FTV Prima; na základě Smlouvy o účasti v soutěži FTV Prima se může Účastník účastnit jakékoliv Soutěže, 
jejímž pořadatelem je FTV Prima a která nemá žádného Spolupořadatele. Neuzavření Smlouvy o účasti 
v soutěži Spolupořadatele pro konkrétní Soutěž a konkrétního Spolupořadatele nebrání účasti v jiné Soutěži 
spolupořádané jiným Spolupořadatelem, případně v Soutěži pořádané pouze Pořadatelem. Smlouva o účasti 
v soutěži FTV Prima a/nebo Smlouva o účasti v soutěži Spolupořadatele dále také jen „Smlouva o účasti“. 
Smlouva o účasti se vztahuje na veškeré soutěže či jejich jednotlivé části pořádané dle tohoto Herního řádu, 
tedy včetně případných bonusových miniher o Drobné výhry. 

6. Povinné údaje k registraci do Aplikace jsou:  
a) e-mail (používá se jako ověřený identifikační údaj),  

b) přihlašovací heslo (závislé na přihlašovací metodě),  

c) přezdívka pro Aplikaci 

7. K přihlašování je možné použít různé metody, např.  e-mail, Facebook, Google plus (viz. Přehled pokynů).  

8. Riziko případného užití mobilního zařízení s Aplikací během Soutěže jinou osobou nese výhradně Účastník.  

 

III.  
Účastníci Soutěže 

1. Účastníkem Soutěže je fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, která si do svého technického 
zařízení stáhla Aplikaci a řádně se prostřednictvím Aplikace k účasti v Soutěži registrovala a uzavřela 
Smlouvu o účasti (v tomto Herním řádu jen „Účastník“, „Účastník soutěže“ nebo „Soutěžící“).  

2. Rozsah účasti v Soutěži jedním Účastníkem v základním kole (čl. IV Herního řádu) je omezen počtem 
zveřejněných či vydaných Žetonů, resp.  denním limitem Extra žetonů uvedeným ve Vyhlášení soutěže.  

3. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která v okamžiku účasti v Soutěži dovršila 18 let věku.  
4. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu 

k Pořadateli a/nebo společnosti MEDIA CLUB, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 
100 00, IČO: 294 13 982 a/nebo Spolupořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na vytvoření, 
provozu a/nebo správě Aplikace ani osoby ve vztahu k výše uvedeným osobám blízké ve smyslu § 22 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Podmínkou účasti v Soutěži není žádný finanční vklad.  
6. Účastníci soutěže nemají vůči Pořadateli či Spolupořadateli právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, které jim 

vznikly v souvislosti s účastí v Soutěži.  
7. Účastník soutěže je povinen se jí účastnit poctivě, použití jiného automatizovaného (strojového) systému 

zodpovězení otázek, než Aplikace je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vyloučit ze Soutěže 
Účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti stanovené tímto 
Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem. Pořadatel je oprávněn bez 
předchozího dalšího upozornění Účastníka ze Soutěže vyloučit bez náhrady v případě podezření Pořadatele, 
že takový Účastník ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu 
s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Účastníkovi soutěže 
umožnil. 

8. V případě, že Účastník soutěže nesplňuje podmínky tohoto článku, pak se k účasti takové osoby v Soutěži 
nepřihlíží a nemá, v případě že se stane Výhercem, právo na Výhru, resp. na požádání Pořadatele či 
Spolupořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele 
či Spolupořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně 
Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů.  
 

IV. 
Herní systém – základní kolo  
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1.  Každé základní kolo Soutěže se skládá z jedné či několika her, které mohou mít různou formu a podobu, 
např. kvíz, hádání písmen, slov atd. (výše a dále jen „Hra“). 

2.  Hra probíhá vždy v rámci Aplikace. 
3.  Hru může Soutěžící spustit následujícími způsoby:  

(i)  na základě oznámení v některém televizním programu Pořadatele, kdy oznámení bude mít podobu žetonu 
zpravidla s názvem či logem Soutěže nebo symbolem spojeným se Soutěží („Žeton“) s informací o čase, 
kdy lze spustit Hru a Účastník Hru v určeném čase v Aplikaci spustí. Informace, kde bude Žeton 
zveřejněn pro jednotlivá základní kola, bude uvedena ve Vyhlášení soutěže;  

(ii)   kliknutím na Žeton v Aplikaci („Extra žeton“); ve Vyhlášení soutěže bude uveden maximální počet 
Extra žetonů, který Soutěžící může získat za jeden den;  

Soutěžící bude po spuštění Hry vyzván k účasti ve Hře, ve které bude odpovídat na soutěžní otázky nebo 
plnit jiné úkoly; Soutěžící nemůže odložit Hru na později. 

4.  Bude-li Soutěž rozdělena do dvou cyklů, pak předchozí odst. 3 platí jen pro první cyklus Soutěže a v druhém 
cyklu Soutěže bude Žeton uveden např. na produktech partnerů Soutěže, na účtenkách partnerů Soutěže atd. 
a do Aplikace bude vložen tak, že Účastník do Aplikace vyplní z takového výrobku či účtenky příslušný kód, 
kterým je Žeton opatřen nebo naskenuje čárový či jiný optický kód; způsob získání Žetonu a jeho vložení do 
Aplikace bude uveden ve Vyhlášení soutěže. Získaný Žeton se uloží do „pokladničky“ (hrací karty) 
Soutěžícího v Aplikaci a Soutěžící si může určit čas, kdy během Doby Soutěže chce hru druhého cyklu 
pomocí Žetonu spustit. 

5.  Odpovědi/řešení lze zasílat pouze prostřednictvím Aplikace. Aby bylo odeslání odpovědi/řešení platné, musí 
je Soutěžící odeslat v souladu s podmínkami Aplikace, které budou Soutěžícímu zobrazeny při stažení 
Aplikace. Odesílání odpovědi/řešení není podmíněno zaplacením žádného poplatku. 

6.  V případě, že Soutěžící Hru v rámci základního kola absolvoval úspěšně (tj. odpověděl správně na všechny 
otázky, rozluštil všechny hádanky, splnil všechny úkoly a podobně, případně (na) takový počet otázek, 
hádanek, úkolů atp. určený ve Vyhlášení soutěže), získá zlatý žeton („Zlatý žeton“). Minimální počet 
Zlatých žetonů uvedený ve Vyhlášení soutěže patří vždy mezi kvalifikační požadavky pro účast v Online 
kole, resp. v Superfinále.  Maximální počet Zlatých žetonů, který je možné získat v základním kole Soutěže, 
je uveden ve Vyhlášení soutěže. Je-li to uvedeno ve Vyhlášení soutěže, mohou být Zlaté žetony získané 
v rámci prvního cyklu Soutěže, použity v dalších Soutěžích, za podmínek uvedených ve Vyhlášení soutěže 
(„Přenositelnost Zlatých žetonů“).   Do druhého cyklu Soutěže se však Zlaté žetony z prvního cyklu 
nepřenášejí.  

7.  Maximální počet Zlatých žetonů, který je možné získat v Základním kole soutěže, je uveden ve Vyhlášení 
soutěže. 

8.  Po absolvování Hry v Aplikaci získá Účastník možnost hrát bonusovou minihru o drobné výhry (např. slevy, 
vouchery, speciální nabídky či drobné dárky), dále jen „Drobné výhry“. Správnost odpovědí/řešení 
Účastníka Soutěže ve Hře nemá na možnost účasti v bonusové minihře vliv. 

9.  Drobnou výhru vyhrává každý Účastník Soutěže, kterému se v bonusové minihře zobrazí symbol výhry.  
10.  Z jednoho zařízení, na kterém Aplikace běží, může být jako Soutěžící, resp. Výherce vždy určena jen jedna 

osoba, a to osoba, která je zaregistrována v Aplikaci. Soutěžící odpovídá za správnost jím uvedených údajů 
a bere na vědomí, že v případě nejasností může Pořadatel rozhodnout dle svého uvážení o přiměřené nápravě 
situace, případně může Soutěžícího ze Soutěže z důvodu nesprávných údajů bez náhrady vyloučit. 

11.  V případě, že odpovědi/řešení byly zaslány osobou nesplňující podmínky pro účast v Soutěži dle tohoto 
Herního řádu, resp. byla-li taková osoba jakkoli v souladu s tímto Herním řádem vyloučena, se k účasti této 
osoby v Soutěži nepřihlíží.  

 
V. 

Herní systém – Online kolo  
1. Účast v Online kole je podmíněna splněním kvalifikačních požadavků uvedených ve Vyhlášení soutěže. 
2. Online kolo probíhá online formou, tzn. že všichni Účastníci Online kola soutěží v jeden okamžik, kdy jsou 

jim kladeny otázky či předkládány jiné úkoly ve stejném čase prostřednictvím Aplikace. Účastníci Online 
kola mohou odeslat odpověď/splnit úkol po dobu, kdy je v Aplikaci Pořadatelem umožněno odpovědi 
zasílat/úkoly plnit (kdy jsou otázka či úkol v Aplikaci zobrazeny).  

3. Zasláním nesprávné odpovědi/nesplněním úkolu končí účast Účastníka Online kola v Online kole.  
4. Maximální počet otázek/úkolů je uveden ve Vyhlášení soutěže. Hraje se tak dlouho, dokud v Online kole 

zůstane nejvýše takový počet Účastníků Online kola, který byl uveden ve Vyhlášení soutěže jako maximální 
počet Výherců Online kola. Pokud na určitou otázku neodpoví/ určitý úkol nesplní žádný z Účastníků Online 
kola, nekončí účast žádného z těchto Účastníků a všem těmto Účastníkům Online kola bude zadána nová 
otázka/nový úkol. Bude-li počet Účastníků Online kola po zadání všech otázek/úkolů vyšší než maximální 
počet Výherců uvedený ve Vyhlášení soutěže, budou z těchto Účastníků Online kola určeni Výherci metodou 
uvedenou ve Vyhlášení soutěže. 
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VI. 

Herní systém – Superfinále  
1. Účast v Superfinále je podmíněna splněním kvalifikačních požadavků uvedených ve Vyhlášení soutěže. 
2. Superfinále probíhá způsobem a za podmínek určených ve Vyhlášení soutěže. Neplyne-li z Vyhlášení 

soutěže něco jiného, řídí se průběh Superfinále obdobně ustanoveními čl. V Herního řádu. 
 

VII. 
Výhry 

1. Výherci určení podle článků V. a VI. Herního řádu (v tomto Herním řádu společně jen „Výherci“ nebo 
jednotlivě „Výherce“) získají v Soutěži Výhru uvedenou ve Vyhlášení soutěže (v tomto Herním řádu 
společně jen „Výhry“ nebo jednotlivě „Výhra“). Výhry mohou být rovněž uvedeny ve výherních listinách 
zveřejněných v Aplikaci.  

2. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím Aplikace. Pokud Výherce nebude reagovat na zprávu 
zaslanou Pořadatelem ohledně výhry nejpozději do 72 hodin od kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak 
k Výhře, ztrácí Výherce právo na Výhru. Pořadatel s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení 
prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, 
prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle Herního řádu, a podmínky pro předání Výhry (dále jen 
„Prohlášení“). Vzor Prohlášení je přílohou č. 1 tohoto Herního řádu. 

3. K předání Výhry dojde na Pořadatelem nebo Spolupořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů 
ode dne, kdy bylo Pořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Výherce potvrdí 
Pořadateli nebo Spolupořadateli převzetí Výhry podpisem na potvrzení, jehož podoba je přílohou č. 2 tohoto 
Herního řádu. Dokud Výherce nedodá Pořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel 
povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za předání Výhry v souladu 
s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení. 

4. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Pořadatel nebo Spolupořadatel 
podle toho, kdo předává Výhru. 

5. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí 
v Soutěži.  

6. Odstavce 2 až 5 platí pro Drobné výhry obdobně, přičemž nehmotné Drobné výhry jako jsou vouchery, 
slevové kupóny atp. budou předávány zpravidla elektronicky (prostřednictvím Aplikace nebo zasláním na 
email uvedený Účastníkem při registraci do Aplikace).  
 

VIII. 
Společná ustanovení 

1. Pořadatel může Soutěž přerušit, pokud to uzná za vhodné, zejména případy rozsáhlých technických či jiných 
problémů při provozu Aplikace a komunikace s ní, na toto přerušení však Soutěžící nemají nárok. Pořadatel 
na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména na svých webových stránkách www.iprima.cz a 
www.primatrefa.cz.  

2. Protesty proti průběhu Soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, 
a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat 
popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za 
závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává 
komise, složená z pracovníka úseku marketingu, kontrolingu a právního oddělení, neurčí-li Pořadatel jiné 
složení. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci 
Soutěže správná. 

3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde 
k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o 
způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání 
nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry, resp. její příslušné 
části, po případném zdanění. 

4. Rozhodnutí komise je konečné. 
5. Soutěžící se účastní na své vlastní náklady a nebezpečí. Pořadatel a Spolupořadatel se do rozsahu dovoleného 

příslušnými právními předpisy zříkají odpovědnosti za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou Soutěžícím. 
Soutěžící dále nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí 
v Soutěži. 

IX. 
Ochrana osobních údajů 

1. Pořadatel je správcem osobních údajů Účastníků, které mu Účastníci sdělí nebo které jiným způsobem 
shromáždí v souvislosti s jakoukoliv Soutěží a/nebo Aplikací (dále jen „Správce“). V případě, že je Soutěž 
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spolupořádána Spolupořadatelem, jsou ve vztahu k Účastníkům takové spolupořádané Soutěže Pořadatel a 
Spolupořadatel společní správci osobních údajů Účastníka Soutěže (dále pro účely tohoto článku jen „Společní 
Správci“). Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny výše v tomto Herním řádu. Kontaktní údaje Spolupořadatele 
jako Společného správce budou vždy uvedeny ve Vyhlášení soutěže. 

2. Osobní údaje Účastníků jsou zpracovávány Správcem pro následující účely a na následujících právních 
základech: 
a) pro účely splnění smluvních povinností dle Smlouvy o užívání Aplikace a/nebo Smlouvy o účasti 

(zpracování nezbytné pro zajištění fungování Aplikace, pořádání a organizace Soutěží a účasti Účastníka 
v Soutěži, a to včetně vyhodnocení Soutěže, kontaktování Výherců, předání Výher, posouzení protestů 
atd.),  

b) splnění právních povinností,  
c) pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, zajištění bezpečnosti a ochrana 

majetku apod.); 
d) na základě souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů k předem stanovenému účelu, a to na 

základě a v rozsahu dle tohoto souhlas. 

Je-li Soutěž spolupořádaná Spolupořadatelem, zpracovávají Společní správci osobní údaje Účastníků na 
základě Smlouvy o účasti v soutěži Spolupořadatele jako společní správci, a to pro následující účely a na 
následujících právních základech:  

a) pro účely splnění smluvních povinností dle o Smlouvy o účasti (pořádání a organizace Soutěží a účasti 
Účastníka v Soutěži, a to včetně vyhodnocení Soutěže, kontaktování Výherců, předání Výher, posouzení 
protestů atd.),  

b) splnění právních povinností,  
c) pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, zajištění bezpečnosti a 

ochrana majetku apod.); 
d) na základě souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů k předem stanovenému účelu, a to na 

základě a v rozsahu dle tohoto souhlas. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Spolupořadatel v takovém případě není Společným správcem údajů 
zpracovávaných pro účely řádného fungování Aplikace ani údajů Účastníků Soutěží pořádaných jinými 
Spolupořadateli nebo výhradně Pořadatelem. 

3. V případě zpracování osobních údajů na základě smlouvy, je poskytnutí registračních údajů nezbytné pro 
uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít. Pro účely převzetí Výhry je pak 
nutné poskytnout Pořadateli také další identifikační údaje Výherce dle toho Herního řádu, bez těchto údajů 
není možné Výherci výhru předat. 

4. Pro účely pořádání a organizace Soutěží dochází ke zpracování osobních údajů Účastníků Soutěže, které 
uvedou při registraci do Aplikace v rozsahu dle článku II odst. 6 tohoto Herního řádu, případně v Prohlášení a 
potvrzení o převzetí Výhry, jakož i další osobní údaje, které Účastník pro tyto účely Správci a/nebo Společným 
správcům sdělí nebo které jinak získají v souvislosti se Soutěží. Pro účely zajištění fungování Aplikace mohou 
být Správcem zpracovávány údaje, které Účastník Správci sdělí nebo které jinak získá v souvislosti s užíváním 
Aplikace nebo jakoukoliv Soutěží. Dále mohou být zpracovávány další údaje, které jsou nezbytné pro plnění 
smlouvy, pro plnění právní povinnosti nebo realizaci oprávněného zájmu, případně údaje k jejichž zpracování 
udělil subjekt údajů souhlas. 

5. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány nejdéle: 
• pro účely plnění ze smlouvy po dobu trvání této smlouvy, přičemž osobní údaje Soutěžících budou pro 

účely Soutěže zpracovány po dobu Soutěžního období a následujících šesti měsíců po skončení 
Soutěžního období; 

• pro účely plnění právních povinností Správců a/nebo Společných správců po dobu nezbytnou pro splnění 
těchto povinností a je-li doba zpracování určena právním předpisem, pak po dobu tam stanovenou; 

• pro účely obhajoby právních nároků Správců a/nebo Společných správců nejméně po dobu jednoho roku 
od skončení promlčecí doby těchto nároků; 

• pro zpracování na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu, po kterou je zpracování pro tento 
oprávněný zájem nezbytné; 

• pro účely zpracování na základě souhlasu po dobu, na kterou byl udělen. 

 
6. Osobní údaje Účastníků mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Mezi příjemce mohou patřit 

smluvní partneři Správce nebo Společných správců, kteří jim poskytují služby, při kterých jsou zpracovávány 
osobní údaje (např. poskytovatelé IT služeb, účetních, daňových či právních služeb apod.), dále pak mohou 
být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (finanční úřad, soudy, orgány činné v trestní řízení apod.). 
Příjemcem může být také společnost Adveri,s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 489/7, PSČ 
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10100, IČO: 24241407,  provozující Aplikaci, a dále osoby v rámci holdingu Správce a smluvní partneři 
Správce. 

7. Účastník Soutěže bere na vědomí, že pro účely zajištění transparentnosti soutěže bude zveřejněno jméno a 
údaje o obci bydliště Výherce, a to prostřednictvím Aplikace a na webových stránkách provozovaných 
Pořadatelem a/nebo Spolupořadatelem (jedná-li se o Soutěž pořádanou Spolupořadatelem). V případě, že si 
Výherce nebude přát zveřejnění svých údajů, může toto oznámit Pořadateli odesláním zprávy na e-mailovou 
adresu osobni.udaje@iprima.cz. V takovém případě nebudou údaje o Výherci zveřejněny. Výherce může dát 
Pořadateli a/nebo Spolupořadateli souhlas se zveřejněním dalších údajů o Výherci, např. příjmení, přezdívka 
v Aplikaci apod. Pokud bude takový souhlas udělen, lze jej kdykoliv odvolat. 

8. V případě, že k tomu Účastník udělí souhlas, mohou být jeho osobní údaje zpracovávány pro marketingové 
účely. V případě, že udělí souhlas se zasílám marketingových sdělení, budou mu prostřednictvím aplikace nebo 
na jeho e-mailovou adresu, kterou uvede v rámci registrace, zasílána obchodí sdělení, a to buď FTV Prima 
(pokud udělí souhlas se zasíláním marketingovým sdělením FTV Prima) a/nebo příslušným Spolupořadatelem 
(pokud Účastník udělí souhlas se zasíláním marketingových sdělení daným Spolupořadatelem). Neudělením 
souhlasu (nebo odvoláním souhlasu) se zasíláním marketingových sdělení není, jakkoliv dotčena možnost 
Účastníka účastnit se Soutěže, případně převzít výhru. Souhlas může Účastník kdykoliv bezplatně odvolat, a 
to kliknutím na tlačítko „Odvolat souhlas“ v Zásadách ochrany soukromí v Menu Aplikace nebo kliknutím na 
odkaz „odhlásit z odběru“ nebo zasláním informace na e-mailovou adresu osobni.udaje@iprima.cz či jiný 
odkaz s obdobným významem, který bude obsažen v každém jednotlivém obchodním sdělení; v takovém 
případě bude zasílání marketingových sdělení ukončeno. 

9. Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“), a obecně závaznými právními 
předpisy. Dle GDPR může subjekt údajů (tedy Účastník) 
a) požadovat přístup k osobním údajům, 
b) požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,  
c) požadovat doplnění neúplných osobních údajů,  
d) požadovat výmaz nebo omezení zpracování,  
e) vznést námitku proti zpracování,  
f) požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci, 
g) podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.  
Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, 
aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  
Účastník soutěže může kdykoliv požádat Správce nebo Společné správce o informaci, zda zpracovávají jeho 
osobní údaje a pokud ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně 
v osobních údajích Účastníka soutěže, nebo Účastník soutěže zjistí, že Správce nebo Společní správci 
zpracovávají neaktuální či nepřesné údaje Účastníka soutěže, může kdykoliv požádat o to, aby tyto údaje 
opravili. Účastník soutěže rovněž může požádat Správce nebo Společné správce o to, aby veškeré jeho osobní 
údaje vymazali, nebo aby omezili zpracování jeho osobních údajů, může také uplatnit námitku proti 
zpracování. Pokud se bude Účastník soutěže domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu 
s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící může Správce 
kontaktovat na e-mailové adrese osobni.udaje@iprima.cz. 

X. 
Změny Herního řádu 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny v Aplikaci, 
pokud Pořadatel neurčí pozdější datum. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout o zrušení kterékoli Soutěže nebo o tom, že Výhra nebude 
vyplacena či předána. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 
2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.primatrefa.cz v období od 1.10.2020 do 

31.12.2021 a v Aplikaci. 
3. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky. 
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Příloha č. 1 Herního řádu 
„PRIMA TREFA“  

 
Prohlášení Výherce dle článku VII. Herního řádu „PRIMA TREFA“  

 
 
Určeno pro  
FTV Prima, spol. s r. o 
se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 100 00,  
IČO: 48115908 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778 
(„Pořadatel“)  
 
Potvrzuji, že nejsem v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli nebo osobou 
spolupracující přímo či nepřímo na vytvoření Aplikace ani osoby ve vztahu k výše uvedeným osobám 
blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Potvrzuji, že jsem se před zahájením své účasti v soutěži „PRIMA TREFA“ („Soutěž“) seznámil 
s pravidly této soutěže, uvedenými v Herním řádu Soutěže a ve Vyhlášení soutěže, souhlasil jsem s nimi 
a během Soutěže jsem se jimi řídil.  
 
Potvrzuji, že jsem dosáhl v den vzniku práva na Výhru věku 18 let a splňuji i další podmínky 
vyžadované pravidly pro účast v Soutěži a pro předání Výhry 

 
V ______________ dne_____________ 
 
 
Jméno 
 
Příjmení  
 
Datum narození 
 
Adresu trvalého bydliště 
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Příloha č. 2 
Herního řádu  

„PRIMA TREFA“  
 

Potvrzení Výherce o převzetí Výhry v soutěži dle článku VII. Herního řádu „PRIMA TREFA“ 
 
 
Potvrzuji převzetí výhry v podobě _____________ a tuto výhru přijímám.  
 
 
V ______________ dne_____________ 
 
 
Jméno 
 
Příjmení 
 
Datum narození 
 
Adresu trvalého bydliště 
 


