
 
 Statut a pravidla soutěže „Vánoce s RCI“ 
 
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vánoce s RCI“ (dále jen 
„soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke 
spotřebitelům na území České republiky.  
 
1. Pořadatel soutěže 
Pořadatelem soutěže je společnost RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 
- Michle, Česká republika, IČO: 25722328, DIČ: CZ699003373, OR: Městský soud v Praze, oddíl C, 
vložka 64323 (dále jen „Pořadatel“).  
 
2. Termín a místo konání soutěže 
Soutěž se bude konat na území České republiky v termínu od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 včetně (dále 
jen „doba konání soutěže“).  
 
3. Účastníci soutěže 
Účastníkem soutěže se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s pobytem a doručovací 
adresou na území České republiky uvedený na distribučním seznamu společnosti RCI Financial 
Services, s. r. o., který je přílohou těchto pravidel (dále také "účastník" nebo "soutěžící").  
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, 
která je zaměstnancem Pořadatele, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeny jakékoli další 
osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že 
se výhercem stane osoba, která se podílela na vývoji nebo organizaci této soutěže, nebo osoba jí 
blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22, zákona č. 
89/2012, občanský zákoník v platném znění.  
Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato 
pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.  
Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze 1x.  
 
4. Princip a podmínky soutěže 
Účastník se do soutěže zapojí tím, že v průběhu doby konání soutěže splní následující podmínky:  
- oscanuje QR kód ze svého vánočního dárku, který obdrží od RCI Financial Services, s. r. o. nebo od 
RCI FINANCE s. r. o.  
- tím se přihlásí na stránku www.rcifs.cz/vanocni-prani, řádně vyplní kontaktní údaje a zodpoví tipovací 
soutěžní otázku. 
Kritériem pro vyhodnocení soutěže je tipovaná hodnota nejbližší správné hodnotě.  
 
5. Výhra v soutěži a její uplatnění 
VÝHRA V SOUTĚŽI  
1x láhev destilátu Baron Hildprandt ze zralých hrušek. 
2x láhev vína 
Tuto výhru získá vítěz v soutěži, tj. účastník určen dle pravidel (čl. 4).  
UPLATNĚNÍ VÝHRY:  
Výherce bude kontaktován nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení soutěže a výhra mu bude 
zaslána na jím uvedenou kontaktní adresu; případně předána osobně. 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.  
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně 
vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
 
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) 
do databáze Pořadatele, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pověřeného zpracovatele 
pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o 
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání 
souhlasu.  



Účastník bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je 
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv odvolat písemným sdělením 
zaslaným Pořadateli, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, 
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.  
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a 
násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a adresu 
výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v 
souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány 
výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže, a to po dobu 5 let od 
ukončení soutěže.  
 
7. Další ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 
pravidla.  
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno.  
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve 
formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny 
nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv 
jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.  
 
Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou 
informace o soutěži uveřejněny.  
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky a lhůty předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby 
mohla být výhercům předána v souladu s pravidly soutěže.  
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.rcifs.cz/vanocni-prani, zároveň jsou uložena 
v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže. 
Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 1. 12. 
2016.	


