VŠEOBECNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÝCH SOUTĚŽÍ DINERS CLUB
Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Bratislava, Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČ
35757086, jednající prostřednictvím Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, se sídlem
Široká 36/5, Praha 1, IČ 24768669, registrace v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 74064 (dále jen „DCCS“) upravuje níže uvedená Všeobecná pravidla
marketingových soutěží Diners Club (dále jen „Pravidla“) pro pořádání marketingových
soutěží pro své klienty, Držitele Soukromých a / nebo Firemních platebních karet Diners
Club (dále jen „Soutěž“).
1. Soutěž:
Pod pojmem „Soutěž“ se rozumí jakákoliv soutěž organizovaná DCCS počínaje obdobím
od 1. 4. 2015, která je určena Držitelům platebních karet Diners Club, a jejíž náležitosti jsou
upraveny v těchto Pravidlem a dále ve specifických pravidlech pro jednotlivé soutěže, které
mohou obsahovat zejména podrobné vymezení jednotlivé soutěže (dále též „Prováděcí
pravidla“).
Tato Pravidla se aplikují vždy, pokud Prováděcí pravidla Soutěže neupravují určité
náležitosti jinak.
2. Účastníci Soutěže:
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – držitel hlavní nebo dodatkové Soukromé
a/nebo Firemní platební karty Diners Club, která (i) svou kartu Diners Club v období
určeném v Pravidlech soutěže zaregistrovala do Soutěže prostřednictvím registračního
formuláře, který se nachází na internetové stránce www.mujdners.cz/evouchers
(v případě, že je daná osoba držitelem více karet Diners Club, má možnost zaregistrovat
opětovným způsobem všechny své platební karty Diners Club) a/nebo prostřednictvím
Facebookového profilu DCCS na stránce www.facebook.com/DinersClubCZ (pokud to
Prováděcí pravidla a/nebo povaha soutěže umožňuje) a současně (ii) v období určeném
v Prováděcích pravidlech soutěže, po provedení registrace podle předchozího bodu,
realizovala prostřednictvím do Soutěže registrované Soukromé a / nebo Firemní platební
karty Diners Club minimálně jednu transakci v jakékoliv hodnotě, přičemž za transakci
se pro účely Soutěže nepovažuje výběr hotovosti ani převod finančních prostředků na
bankovní účet a současně (iii) zaplatila ke dni slosování řádně a včas veškeré splatné
závazky související s užíváním předmětné Soukromé a/nebo Firemní platební karty Diners
Club a současně (iv) není zaměstnancem společnosti DCCS nebo Diners Club CS, s.r.o.
Osoba splňující kumulativní podmínky podle písmen (i) až (iv) je považována za Účastníka
Soutěže.
3. Výhra

Losování se uskuteční v průběhu měsíce určeného v Prováděcích pravidlech Soutěže,
a to prostřednictvím generátoru náhodných čísel za přítomnosti notáře, který osvědčí
správnost losování.
Losování je určen takový počet výherců, který je definován v Prováděcích pravidlech
Soutěže, a to tak, že nejprve budou vylosováni výherci a následně bude vylosován stejný
počet náhradníků. Za výherce se dle Pravidel považuje Účastník soutěže, který splňuje
veškeré podmínky Soutěže, a který je vylosovaná ze všech Účastníků soutěže zařazených
do Soutěže. V případě, že se při / po losování shledá, že vylosovaný Účastník soutěže
nesplnil podmínky pro zařazení do slosování, případně pokud jeho nárok na výhru zaniká
způsobem uvedeným v těchto Pravidlech, nastoupí na jeho místo náhradník. Náhradníci
nastupují na místo původně vylosovaných výherců v pořadí, v jakém byli vylosováni.
Účastník soutěže zařazený do slosování může v rámci Soutěže vyhrát pouze jednu cenu.
Výherci budou o svém vylosováni informováni telefonicky.
Výherce soutěže obdrží výhru od DCCS způsobem upraveným v Pravidlech, nebo
způsobem sjednaným mezi výhercem a DCCS. Výherce je povinen převzít výhru do 30
dnů od oznámení o výhře. V případě, že výherce neposkytne potřebné údaje ve stanovené
lhůtě a / nebo neposkytne součinnost k převzetí výhry, jeho nárok na výhru ve smyslu
výše uvedeného zanikne. Nárok na výhru současně zanikne, pokud se výherce dostane
do prodlení s řádným a včasným splněním svých závazků vůči DCCS do okamžiku převzetí
výhry.
Účastník soutěže registrací do Soutěže současně vyslovuje svůj výslovný souhlas
s poskytnutím jeho osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení a místo bydliště (obec)
za účelem zveřejnění oznámení o výhercích Soutěže, daný DCCS, a to na dobu jednoho
roku od ukončení soutěže v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je podmínkou nároku
výherce na výhru.
Účastníku soutěže nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na výhru v soutěži. DCCS
neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu
a vyhodnocování soutěže podle tohoto herního plánu. DCCS má právo kdykoliv změnit
Pravidla a/nebo Prováděcí pravidla Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu
jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. Případné
změny podmínek soutěže budou vždy neprodleně zveřejněny na internetových stránkách
www.dinersclub.cz.

Výhrami zařazenými do Soutěže jsou výhry uvedené v Prováděcích pravidlech Soutěže.
Stanovení výher a jejich případná úprava je věcí rozhodnutí DCCS.

DCCS není odpovědný za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním
výhry.

4. Určení výherce

Výherce Soutěže odpovídá za skutečnost, že výhru řádně zdaní dle platných právních
předpisů, výhra není DCCS zdaněna daní z příjmu, daní darovací nebo jinou daní. DCCS
nenese jakoukoliv odpovědnost za porušení povinnosti výherce dle tohoto ustanovení
pravidel soutěže.

Každý Účastník soutěže je zařazen do slosování v rozhodném období, přičemž
předmětem slosování jsou veškeré transakce provedené platební kartou Účastníků
soutěže, realizované v (i) v období určeném v Prováděcích pravidlech Soutěže a současně
(ii) v jakékoliv hodnotě, prostřednictvím hlavní nebo dodatkové Soukromé a/nebo Firemní
platební karty Diners Club.

Registrací do Soutěže Držitel karty potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, přijímá tato
Pravidla a zavazuje se těmito Pravidly řídit.

