
Velká letní soutěž 

Statut soutěže 
Tento dokument (dále jen „statut“) upravuje pravidla a podmínky Velké letní 
soutěže (dále jen „soutěž“) na webové stránce www.slevadne.cz vyhlašovatele 
soutěže SlevaDne, s.r.o. (dále také „organizátor soutěže“). 

1. Organizátor Soutěže 

Obchodní jméno: SlevaDne, s.r.o. 
Adresa: Francouszká 75/4, 120 00 Praha 2 
IČO: 05211034 
DIČ: 2120319069 
DIC: CZ05211034 
Zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Praze, oddíl: Sro, Vložka 
C260079 

2. Trvání Soutěže 

Soutěž probíhá od7.6. do 1.9. 2022 (včetně) (dále jen „Trvání Soutěže“). 

3. Účastníci Soutěže 

Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba nad 18 let (dále jen „Účastník 
Soutěže“). 

4. Podmínky Soutěže 

• Účastník Soutěže během Trvání Soutěže na internetové stránce 
www.slevadne.cz musí vytvořit a uhradit objednávku v minimální hodnotě 1Kč. 
Uhradit ji může všemi dostupnými způsoby úhrady 
(https://www.slevadne.cz/kontakt - sekce „Objednávka a platba“). Platba však 
nemůže být realizována v plné výši kreditem. 
• V nákupním košíku při vytváření objednávky musí zároveň potvrdit políčko 
„Chci se zapojit do Velké letní soutěže“. 
• Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do Soutěže objednávky, na které bude 
v Termínu trvání soutěže uplatněno Odstoupení od koupě. 
  

https://www.slevadne.cz/kontakt


5. Výhra 

Účastník Soutěže se může do Soutěže zapojit vícekrát (vytvořit více objednávek), 
nárok na Výhru má však pouze jednou, ne opakovaně. 

Účastníci soutěže, kteří budou vybráni ve smyslu bodu 6 Statutu se stávají 
výherci soutěže (dále také „Vítěz“). Vítězem se může stát jeden Účastník soutěže 
pouze jednou. 

Vítězové nemají právní nárok na záměnu Výhry nebo výplatu Výhry formou jiné 
kompenzace. Účastník Soutěže bere na vědomí, že na Výhru není právní nárok a 
nelze ji soudně vymáhat. 

Výhrou je kredit na nákup na SlevaDne ve výši objednávky vytvořené Vítězem ve 
smyslu bodu 4 Statutu. Kredit má platnost do 31.12. 2022 (včetně) na libovolný 
nákup na www.slevadne.cz. 

Výhra bude Vítězi předána do 30 pracovních dnů od splnění Podmínek Soutěže. 
Výše kreditu bude stanovena hodnotou objednávky ve smyslu bodu 4 Statutu a 
bude Vítězovi nahrána do jeho uživatelského konta na SlevaDne, ze kterého 
vytvořil objednávku. 

6. Pravidla losování 

Organizátor Soutěže vylosuje ze všech Účastníků Soutěže ve smyslu bodu 4 
Statutu Vítěze. 

Vyhodnocení soutěže bude realizovat 1.7. a 5.8. a 1.9. 2022 formou neveřejného 
slosování prostřednictvím elektronického slosovacího mechanismu. Jména 
výherců budou zveřejněna na stránce Velká letní soutěž 
(www.slevadne.cz/special/velka-letni-soutez). 

7. Vyhlašování a zveřejňování výherců 

Jména Vítězů budou zveřejněni na internetové stránce 
www.slevadne.cz/special/velka-letni-soutez nejpozději do 3 pracovních dnů poté, 
co budou kontaktováni výherci. Vítězové budou zveřejněni ve formátu křestní 
jméno, první písmeno příjmení. 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka Soutěže, u něhož je 
důvodné podezření, že se v souvislosti se Soutěží dopustil podvodu, zneužití 
pravidel a/nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a/nebo splnil Podmínky 



Soutěže podvodným jednáním. Účastníků Soutěže, kteří nesplňují podmínky pro 
zařazení do Soutěže, se nepřihlíží. 

8. Ochrana osobních údajů 

Účastník soutěže bere na vědomí, že dobrovolným splněním podmínek účasti v 
Soutěži uděluje Organizátorovi soutěže v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při 
zpracování osobních údajů a Zákona o ochraně osobních údajů 18/2018 Sb (dále 
jen "GDPR").dobrovolný souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu 
identifikačních a kontaktních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a dalších 
činností souvisejících s vyhodnocením Soutěže a pro marketingové účely, včetně 
kontaktování ze stran Organizátora soutěže po skončení trvání Soutěže a to dobu 
nezbytně nutnou pro provedení vyhodnocení soutěže, nejdéle však na dobu 
dvou (2) měsíců ode dne ukončení období Trvání Soutěže. 

Účastník soutěže dává souhlas k jeho následnému kontaktování ze strany 
Organizátora soutěže pro marketingové účely. 

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na 
https://www.slevadne.cz/ochrana-osobnich-udaju 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli během Trvání Soutěže změnit tento Statut 
a Podmínky Soutěže v něm obsažené. Veškeré změny tohoto Statutu podle 
tohoto bodu Organizátor zveřejní a zpřístupní veřejnosti způsobem podle tohoto 
Statutu. Organizátorovi nevzniká povinnost uhradit Účastníkovi Soutěže náklady, 
které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí v Soutěži. Na zařazení do Soutěže 
ani na přiznání Výhry není právní nárok. V případě rozporu tohoto Statutu s 
propagačními materiály týkajícími se Soutěže, popřípadě jiných nejasností se 
budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto Statutu. V případě výkladových 
problémů tohoto Statutu je závazným výklad Organizátora Soutěže. 

Tento Statut je zveřejněn na internetové stránce www.slevadne.cz a datum 
účinnosti tohoto Statutu je 7.6. 2022. 

 

https://www.slevadne.cz/ochrana-osobnich-udaju
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