Úplná pravidla soutěže „Smart Home“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Smart Home“ (dále jen
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže
na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Úplná pravidla
budou vyvěšena po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách vyhlašovatele
https://transfuznisluzba.agel.cz. Vyhlašovatel si vymezuje právo měnit pravidla soutěže a tyto změny
vyvěsit na webových stránkách vyhlašovatele https://transfuznisluzba.agel.cz.

1. Vyhlašovatel soutěže
Soutěž „Smart Home“ pořádá společnost AGEL Transfúzní služba a.s., se sídlem Nemocniční
1788/53a, 787 01 Šumperk, IČO: 26797917, DIČ: CZ699000899, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2663 (dále jen "vyhlašovatel").

2. Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v období od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2022 včetně.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže
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 k vyhlašovateli ani jejich osoby blízké. Soutěže se může zúčastnit pouze dárce, který je zletilý
a plně svéprávný.

4. Pravidla soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 1. 7. 2022 do 30. 11.
2022 (včetně) navštíví na základě objednávky k odběru přes objednávkový systém na stránkách
https://transfuznisluzba.agel.cz odběrové středisko společnosti AGEL Transfúzní služby a.s. na adrese
B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, nebo odběrové středisko společnosti AGEL Transfúzní služby
a.s. na adrese Nádražní 29, 792 01 Bruntál, kde úspěšně daruje krev nebo krevní plazmu, odpoví na
soutěžní otázku vytištěnou na soutěžním kuponu, který obdrží od personálu odběrového střediska a
vyplní kontaktní údaje vytištěné na soutěžním kuponu (současně tím udělí souhlas se zpracováním
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svých osobních údajů pro účely své registrace do této soutěže). Soutěžní kupon s kompletně
vyplněnými kontaktními údaji a zvolenou odpovědí na soutěžní otázku vhodí účastník soutěže do
připraveného soutěžního boxu, který se nachází v čekárně odběrového střediska. Během doby trvání
soutěže může každá fyzická osoba soutěžit vícekrát, nejvýše však jednou za den.

Soutěžní otázka: Jaký význam má pojem „Internet věcí“ (anglicky „Internet of things“) ?
a) připojení k veřejné Wifi síti.
b) nový internetový bazar se software.
c) v informatice se takto označuje síť fyzických zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem,
senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a
vyměňovat si data.

5. Určení výherců soutěže, výhry v soutěži, oznámení o čerpání výher
Ze všech kompletně vyplněných a soutěžícími podepsaných soutěžních kupónů s uvedením správné
odpovědi budou vylosováni 4 výherci těchto věcných cen:
1. vylosovaný obdrží – Robotický vysavač v hodnotě 10 000 Kč
2. vylosovaný obdrží – Hlasového asistenta v hodnotě 5 000 Kč
3. vylosovaný obdrží – Elektrický zubní kartáček v hodnotě 3 000 Kč
4. vylosovaný obdrží – Smart chytrou láhev v hodnotě 2 000 Kč

Výsledky soutěže budou zveřejněny do 15. 12. 2022 na webových stránkách vyhlašovatele
transfuznisluzba.agel.cz a na facebooku vyhlašovatele. Výherci budou o výsledku soutěže a výhře
informováni telefonicky, na základě vyplněných kontaktních údajů. Soutěžící může v soutěži vyhrát
pouze jednu výhru. Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní
stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni
bez nároku na výhru (to platí i v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během
trvání soutěže). Na výhru není právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

6. Předání výher
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Výhry budou předávány v prostorách transfúzních středisek společnosti AGEL Transfúzní služby a.s.,
případně na jiném místě, které sdělí vyhlašovatel výherci. Výhry mohou být předány slavnostně a o
předání může být na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry požádán, pořízen audio
a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení telefonního čísla
výherce. Nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch vyhlašovatele.

7. Pravidla a povinnosti vyhlašovatele
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou
tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje
právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v
průběhu celého soutěžního období. Zadavatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

8. Všeobecné podmínky
Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho
soutěžní kupony z losování. V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude vybrán náhradní
výherce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení
výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí
vyhlašovatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. Soutěžící nemůže nárokovat jinou
výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo
finanční protiplnění v hodnotě výhry. Vyhlašovatel neodpovídá za škodu/újmu vzniklou užíváním
výhry.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Vyplněním soutěžního kuponu, dle článku 4. těchto pravidel, každý soutěžící potvrzuje, že splňuje
podmínky účasti v soutěži, seznámil se s podmínkami pro zpracování svých osobních údajů a dále
uděluje vyhlašovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně
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osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů – bližší informace viz Zásady
zpracování osobních údajů při pořádání soutěže „Smart Home“.

V Šumperku dne 30. 6. 2022
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