
 

 

Pravidla marketingové soutěže  

„SOUTĚŽ O BONDOVSKÝ VÍKEND PRO 2 OSOBY V 

RAKOUSKU“ 
s obchodní společností CINEMA CITY CZECH s.r.o. 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Organizátorem marketingové soutěže s názvem „SOUTĚŽ O BONDOVSKÝ 

VÍKEND PRO 2 OSOBY V RAKOUSKU“ (dále jen „Soutěž“) je obchodní 

společnost Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, sídlem: Praha 4 – Háje, 

Arkalycká 951/3, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Organizátor“).  

2. Organizátor uspořádal Soutěž jako marketingovou a propagační akci, za účelem 

podpory prodeje zboží a služeb Organizátora a jeho obchodních partnerů.  

3. Organizátor vydává tyto pravidla Soutěže, která upravují závazně její podmínky 

(dále jen „Pravidla“). Účastí v Soutěži projevuje účastník souhlas s těmito 

Pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

 

II. 

Trvání a působnost Soutěže 

1. Soutěž začíná dne 13.9.2021 a končí dnem 23.9.2021.  

2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv bez udání důvodu předčasně 

ukončit. Účastník Soutěže nemá v takovém případě právo požadovat po 

Organizátorovi jakoukoliv náhradu jemu vzniklých nákladů na účast v Soutěži či 

požadovat vydání výhry, která mu nebyla Organizátorem závazně potvrzena. 

 

III. 

Podmínky účasti v Soutěži 

1. Soutěž je určena výhradně pro zákazníky Organizátora, kteří v období konání 

Soutěže zakoupí v předprodeji vstupenku na film „Není čas zemřít“ a stanou se 

dobrovolně účastníky Soutěže.  

2. Podmínkou účasti účastníka v Soutěži je:  



 

 zakoupení platné plnohodnotné (tj. nezlevněné) vstupenky na pokladně 

některého z multikin provozovaných Organizátorem na území České republiky 

pod značkou Cinema Cty nebo prostřednictvím internetových stránek 

Organizátora v období trvání Soutěže (dále jen „Vstupenka“). Soutěžní je každá 

vstupenka na film „Není čas zemřít“ zakoupená v předprodeji. Soutěžní nejsou 

nulové vstupenky obdržené bez protiplnění (např. předmět výhry v kterékoli 

jiné soutěži provozované Organizátorem nebo vstupenka obdržená jako 

kompenzace); 

 účast a plnohodnotná registrace v Soutěži prostřednictvím online formuláře na 

internetových stránkách bond25.cinemacity.cz, a to nejpozději do 23.9. 2021 

23:59 (dále jen „Datum uzavření“); 

 zadání unikátního identifikačního čísla vstupenky do Soutěže (v případě 

vstupenek vytištěných na pokladně kina se jedná o 20ti místný kód, v případě 

vstupenek zakoupených přes www.cinemacity.cz se jedná o 16ti místný kód); 

 v případě zakoupení vstupenky online s možností vyzvednutí v kině, je 

soutěžící povinen si tuto vstupenku vyzvednout na pokladně kina před 

ukončením soutěže a zadat ji do online formuláře; 

 souhlas účastníka s podmínkami Soutěže; 

 účastník musí být residentem České republiky a musí být starší 18 let. 

3. Soutěže není oprávněn/a se zúčastnit:  

a) osoba v pracovním poměru anebo obdobném vztahu k Organizátorovi, spol. 

MGM či osobám nebo subjektům s nimi spřízněnými; a  

b) osoby přímo se podílející na činnostech souvisejících s organizováním 

Soutěže, zejména v souvislosti s přípravou, zpracováním a vyhodnocením 

Soutěže a určením výherců Soutěže; a  

c) jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zák. číslo 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“).  

4. V případě, že výherce nesplňuje podmínky k účasti v Soutěži, zejména ve smyslu 

čl. III. odst. 3 Pravidel Soutěže, nevzniká mu nárok na výhru. 

5. V případě důvodných pochybností Organizátora, že účastník Soutěže jedná ve 

vztahu k Soutěži v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

nebo dobrými mravy, je Organizátor oprávněn účastníka Soutěže vyloučit z účasti 

v Soutěži. Účastník bude Organizátorem vyloučen také v případě, že jím 

poskytnuté údaje při registraci do Soutěže nebo údaje poskytnuté dodatečně 

Organizátorovi budou obsahovat i) pomlouvačný, škodlivý, nemravný, nemorální 
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nebo jiný nevhodný obsah, včetně sexistického nebo rasistického vyjádření, ii) 

jména, podoby nebo podobnosti jakékoli osoby bez jejich výslovného souhlasu; iii) 

omlouvání nebo povzbuzování násilného nebo protispolečenského chování; iv) 

navádění k trestnému činu, zejména na základě náboženského vyznání, pohlaví, 

sexuální orientace, nahoty, zdravotního postižení nebo věku; nebo budou 

obsahovat negativní postoje k Organizátorovi či kterémukoli z jeho spřízněných 

partnerů. 

6. Organizátor je oprávněn účastníka Soutěže vyloučit, pokud bude prokázáno jeho 

protiprávní jednání v podobě porušení článku III odst. 3 Pravidel. Obdobně je 

Organizátor oprávněn účastníka vyloučit v případě prokázání jednání účastníka 

směřujícího k manipulaci s výsledky Soutěže 

 

IV. 

Výhra 

1. Výhrou v Soutěži (dále jen „Výhra“) je zajištění účasti výherce s doprovodem 

jedné (1) osoby na slavnostní premiéře filmu „Není čas zemřít“ v multikině 

Cinema City Flora (dále jen „Premiéra“) s možností doprovodu. Součástí Výhry je 

pro výherce dále zapůjčení vozidla Land Rover Defender na víkend, tj. od pátku 

do neděle dle následně uvedených propozic a podmínek ze strany Organizátora, 

ubytování na 2-noci v hotelu v obci Sölden v Rakousku se snídaní v ceně pro 2-

osoby a vstupenky do muzea 007 Elements v obci Sölden s oprávněním jejich 

využití v době od 1.11.2021, a to s ohledem na současnou rekonstrukci. Přesné 

dispozice a instrukce obdrží výherce od Organizátora v dostatečném předstihu. 

Výhru je možné uplatnit nejpozději do 31.12.2021. V případě jejího neuplatnění 

v uvedeném termínu nárok výherce na Výhru bez náhrady propadá.  

2. S výjimkou doprovodu v počtu jedné (1) osoby, které je povoleno připojit se k 

výherci, není výherce oprávněn přivést na Premiéru žádnou další osobu. Doprovod 

výherce nesmí být vybrán prostřednictvím žádné další soutěže, propagace nebo 

komerční akce. Po výběru nesmí být doprovod změněn bez výslovného souhlasu 

společnosti Organizátora, kteří mohou souhlas podle svého výhradního uvážení 

udělit nebo neudělit. 

3. Vybraný hotel, ve kterém bude výherce ubytován, je oprávněn požádat výherce o 

peněžitou zálohu za účelem úhrady případných nepředvídaných nákladů (např. na 

úhradu náhrady škody způsobené výhercem). Případné neuhrazení takové zálohy 

může být důvodem ke zrušení ubytování výherce. Výherce je v takovém případě 

povinen si ubytování zajistit sám na své vlastní náklady. 



 

4. Zapůjčené vozidlo a hotel budou vybrány výhradně Organizátorem či 

poskytovatelem výhry spol. Jaguar Land Rover Austria GmbH se sídlem v 

Siezenheimer Strasse 39a, A-5020 Salzburg, Rakousko. Výherce není oprávněn 

takový výběr jakkoliv měnit a nemá nárok změnu požadovat. Výherce dále bere na 

vědomí, že z důvodu platných nařízeních v rámci boje proti onemocnění COVID-

19 může být uplatnění výhry či její části objektivně nemožné. Výherce v takovém 

případě nemá nárok na náhradní plnění či náhradu škody. 

5. Veškeré další náklady, které vzniknou výherci nebo jeho doprovodu, např. 

pojištění, občerstvení nad rámec polopenze či suvenýry, jsou náklady výherce či 

jeho doprovodu. Organizátor hradí výhradně náklady uvedené v čl. IV. odst. 1 

těchto Pravidel. 

6. Výhra ani její část nesmí být prodána či postoupena jakýmkoliv jiným způsobem 

jakékoliv třetí osobě. Výhru také nelze výherci vyplatit v penězích či poskytnout 

výherci náhradní plnění.  

7. Pokud se výherce rozhodne celou výhru nebo její část využít sám, tj. účastnit se 

Premiéry bez doprovodu, propadne část plnění připadající na doprovod (např. 

letenka). Výherce nemá v takovém případě nárok na poskytnutí jiného náhradního 

plnění 

8. Výherce je odpovědný za splnění všech podmínek pro vstup do Rakouské spolkové 

republiky pro uplatnění části výhry spočívající v ubytování a návštěvě shora 

uvedeného muzea. Výherce je sám povinen a odpovědný za sledování aktuálních 

opatření pro vstup do země či návratu do České republiky a Organizátor není 

nikterak povinen výherce na omezení jakkoliv upozornit či jej informovat. 

 

V. 

Mechanismus Soutěže 

1. Mechanika Soutěže je následující:   

a) Po plnohodnotné registraci v Soutěži před Datem uzavření prostřednictvím 

online formuláře na internetových stránkách bond25.cinemacity.cz kdy je 

vyžadováno poskytnutí jména a příjmení, e-mailu, čísla vstupenky, 

telefonního čísla (jehož zadání je dobrovolné), obdrží každý účastník e-mail 

s potvrzením, že se Soutěže účastní. 

b) Po Datu uzavření bude náhodně vygenerován prostřednictvím 

počítačového programu či nezávislé osoby vybrané Organizátorem výherce 

z účastníků registrovaných v Soutěži před Datem uzavření. Výherce bude 

následně kontaktován prostřednictvím e-mailu s dalšími instrukcemi 



 

k vyzvednutí výhry. Organizátor není zodpovědný za to, když výherci 

přijde e-mail do složky spam/hromadná pošta a výherce si tak výhru včas 

nevyzvedne. Výherci v takovém případě nevznikne právo na prodloužení 

platnosti využití či vyzvednutí výhry nebo na její náhradu. 

2. Pokud se Organizátorovi Soutěže nepodaří zkontaktovat výherce do 24h od 

ukončení Soutěže nebo pokud výherce nepřevezme Výhru či její část ve lhůtě 

uvedené v čl. IV. odst. 1 těchto Pravidel, vyhrazuje si Organizátor právo udělit 

cenu alternativnímu výherci (jinému účastníku Soutěže) v souladu s těmito 

podmínkami.  

3. Od Výherce je Organizátor oprávněn požadovat, aby se zúčastnil propagace 

(reklamní akce pořádané Organizátorem), když výherce svou účastí v Soutěž 

souhlasí se svou účastí na takové reklamní akci.  

4. Organizátor přijímá veškeré přihlášky do Soutěže pouze prostřednictvím výše 

uvedených webových stránek. Organizátor pak nepřijímá žádnou odpovědnost 

za jakékoli technické problémy jakéhokoli druhu, které by bránily komukoli se 

Soutěže zúčastnit.  

5. Výherce je povinen podepsat formulář k přijetí a uvolnění Výhry dle instrukcí 

a v termínu určeném Organizátorem, aby mohl Výhru řádně využít a zúčastnit 

se tak Premiéry. 

6. V případě, že si výherce nevyzvedne u Organizátora výhru ve lhůtě 5 dní ode 

dne doručení e-mailu dle shora uvedeného čl. 1 písm. b) Pravidel nebo 

v dodatečné lhůtě určené Organizátorem, ztrácí na výhru nárok. 

7. Výherce je povinen se před připuštěním do sálu multikina, kde se bude promítat 

Premiéra na požádání prokázat platným identifikačním dokladem (např. 

cestovním pasem či občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem 

umožňujícím Organizátorovi určit totožnost výherce Soutěže), a to za účelem 

potvrzení, že se skutečně jedná o výherce. Identifikační doklad je výherce 

povinen předložit Organizátorovi výhradně za účelem prokázání identity 

k prokázání svého nároku na výhru v Soutěži. Organizátor si nebude pořizovat 

žádné kopie takového dokladu ani jej nebude uchovávat v jiné formě. 

8. Výherce je při účasti na Premiéře povinen dodržovat veškerá platná omezení 

dle platných nařízeních v rámci boje proti onemocnění COVID-19. 

 

 

 

  



 

VI. 

Pravidla 

1. Tato Pravidla jsou zveřejněna na internetové stránce Organizátora 

www.cinemacity.cz a na stránce bond25.cinemacity.cz Pravidla jsou k 

dispozici k nahlédnutí také na pokladnách každého multikina provozovaného 

Organizátorem na území České republiky. Účastníci Soutěže při své registraci 

k Soutěži potvrzují, že se s těmito Pravidly řádně seznámili a rozumí plně jejich 

obsahu a zavazují se jimi řídit.  

2. V případě zjištění Organizátora o jednání účastníka Soutěže, které by bylo v 

rozporu s Pravidly, je Organizátor oprávněn rozhodnout o ztrátě nároku 

účastníka na jakoukoliv výhodu plynoucí ze Soutěže, včetně nároku na Výhru. 

Organizátor je oprávněn takového účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit, bez 

poskytnutí jakékoliv náhrady. Organizátor je obdobně oprávněn rozhodnout o 

neumožnění další účasti takového účastníka v Soutěži. O vyloučení ze Soutěže 

dle předchozí věty bude takový účastník Soutěže informován prostřednictvím 

e-mailu nebo textové zprávy.  

3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i během trvání Soutěže, změnit i 

bez udání důvodu tato Pravidla, a to s účinností ode dne jejich zveřejnění na 

internetových stránkách Organizátora. Jakékoliv změny Pravidel budou 

vhodným způsobem uveřejněny na internetových stránkách Organizátora nebo 

na pokladnách multikin.  

4. Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na Výhru a není 

tak oprávněn jí vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky či 

jiným způsobem. 

5. Výherce nemá nárok na vyplacení hodnoty Výhry ve formě peněžní hotovosti 

nebo jiného alternativního plnění.  

6. Organizátor neodpovídá za jakékoliv věcné či právní vady Výhry či za 

jakoukoliv škodu, kterou výherce utrpí uplatněním Výhry.  

7. Pravidly neupravená práva a povinnosti Organizátora a účastníků soutěže se řídí 

právním řádem České republiky zejména pak občanským zákoníkem v jeho 

platném a účinném znění.  

8. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, 

vyhrazuje si Organizátor právo jej nahradit tak, aby se významově co nejméně 

odchýlilo od ustanovení původního, avšak splňovalo zákonné podmínky.  



 

9. Pokud je jakékoliv z ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, 

neplatnost části Pravidel nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto 

Pravidel.  

 

VII. 

Ochrana osobních údajů 

1. Organizátor je správcem osobních údajů účastníků Soutěže, zejména výherce. 

Organizátor jako správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu 

osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na následující e-mailové adrese: 

dpo@cinemacity.cz. Organizátora pak je možné kontaktovat na adrese: 

info@cinemacity.cz.  

2. Osobní údaje účastníků Soutěže (včetně výherce) budou zpracovány v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR) a zásad 

ochrany osobních údajů zásad ochrany osobních údajů.  

3. Organizátor bude zpracovávat osobní údaje účastníků Soutěže (vč. výherce) pro 

následující účely a z následujících důvodů: 

- protože je to nezbytné pro realizaci Soutěže dle těchto Pravidel, včetně evidence 

přihlášky účastníka do Soutěže či identifikace výherce a potvrzení jeho nároku 

na výhru dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

- K dosažení legitimních účelů Organizátora, např. ke kontaktu, posouzení 

možných stížností, obhajobě nebo uplatňování právních nároků, zpřístupnění 

minimálních nezbytných údajů třetím stranám, jako je např. hotel, vše za účelem 

řádného předání výhry výherci dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

- v případě povinnosti poskytnutí součinnosti příslušnému finančnímu úřadu – 

např. ke splnění zákonné povinnosti Organizátora vyplývající z ustanoveních 

daňových předpisů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

- v případě dobrovolně poskytnutého souhlasu (který může být kdykoli odvolán 

a aniž by byl dotčen soulad zpracování osobních údajů před jeho odvoláním) za 

účelem zasílání elektronické (e-mailové/SMS) marketingové komunikace 

související s obchodními aktivitami Organizátora (zejména: nabídky, 

propagační akce) - dle čl. 6 odst. 1 bod d) GDPR. V takovém případě budou 

osobní údaje zpracovávány, dokud nebude poskytnutý souhlas odvolán. 

4. Osobní údaje v rozsahu: křestní jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, jakož 

i číslo vstupenky (uvedené v oddíle V. 1. těchto Pravidel) budou poskytovány 

mailto:info@cinemacity.


 

dobrovolně, když se však jedná o údaje nezbytné k účasti v Soutěži (jejich 

neposkytnutí brání účasti v Soutěži). V případě zpracování údajů výherce 

požadovaných k předložení prohlášení příslušnému finančnímu úřadu může být 

pro splnění této povinností vyžadováno i poskytnutí dalších osobních údajů 

výherce. Osobní údaje osoby doprovázející výherce (osoby pozvané výhercem 

k účasti na ceně) v rozsahu: jméno, příjmení jsou poskytování ze strany výherce, 

který takovou osobu pozve. Takové osobní údaje budou zpracovány na základě 

oprávněného zájmu Organizátora, a to při kontaktu s takovou osobou při 

předání výhry výherci či jejího organizování (např. rezervace dopravy či 

ubytování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Výherce je povinen 

informovat osobu, která jej bude doprovázet o všech informacích obsažených v 

této části Pravidel. 

5. Příjemci osobních údajů výherce budou: 

a) pověření zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora; 

b) subjekty, které na základě dohod o zpracování osobních údajů poskytují 

Organizátorovi s tím související služby, např. dodavatelskou agenturu (Forum 

Film s.r.o.) pomáhající při zajišťování / rezervaci ubytování pro výherce, 

poskytovatele IT řešení (software, hosting), poskytovatele poradenských nebo 

právních služeb; 

c) subjekty, které zajišťují výhry, tj. např. společnost odpovědná za zapůjčení 

vozidla, hotel poskytující ubytování výherci a jeho doprovodu či restaurace; 

d) subjekty, kterým bude Organizátor povinen poskytnout přístup k osobním 

údajům výherce dle platné právní úpravy (např. soudy, policie či státní 

zastupitelství); 

e) příslušné orgány veřejné moci (např. finanční úřad v případě vypořádání ceny) 

v souvislosti s povinnostmi Organizátora vyplývajících z platné právní úpravy 

v oblasti povinností Organizátora při správě daně nebo jiných veřejnoprávních 

povinností, pokud bude mít pořadatel konkrétní povinnosti v tomto ohledu podle 

ustanovení daného zákona. 

6. Osobní údaje zpracovávané za shora uvedenými účely budou zpracovávány do 

konce Soutěže a poté budou osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 6 měsíců, 

pokud nebude v rámci plnění povinností vyplývajících Organizátorovi 

z daňových předpisů vyplývat doba delší.  

7. Každý subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich 

opravu, vymazání, omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost osobních 

údajů nebo vznášet námitky proti jejich zpracování, právo kdykoli odvolat 



 

souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost údajů zpracování před jeho odvoláním 

- v případech a v rozsahu stanoveném GDPR. Subjekt údajů má právo podat 

stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních 

údajů porušuje ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

8. Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovávány v souladu se Zásadami 

ochrany osobních údajů Organizátora. V případě dotazů nebo v případě žádosti, 

aby Organizátor pozměnil nebo opravil jakoukoli nepřesnost u osobních údajů, 

může si účastník soutěže přečíst Zásady ochrany osobních údajů, které nalezne 

na www.cinemacity.cz/privacypolicy, popř. si vyžádat další informace na e-

mailové adrese: info@cinemacity.cz.  

 

VIII. 

Daňové povinnosti 

1. Účastníci Soutěže jsou si vědomi, že Výhry převyšující částku 10.000,- Kč 

podléhají dle ust. § 4 odst. 1 písm. f) ve spojení s ust. § 10 odst. 1 písm. ch) zák. 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zdanění daní 

z příjmů fyzických osob.  

 

IX. 

Kontakt 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Soutěže je k dispozici zákaznická linka Organizátora 

na telefonním čísle +420 255 742 021 anebo na emailové adrese info@cinemacity.cz.  

 

V Praze dne 13.9.2021 


