Úplná pravidla a podmínky akce
„NÁKUPY SE STYLISTKOU“ v OC FRÝDA
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato pravidla upravují podmínky a průběh akce „NÁKUPY SE STYLISTKOU“ (dále jen
„akce“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této akce.
Výňatky z těchto pravidel uvedených v reklamních a propagačních materiálech mají pouze
informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly akce.
2. Princip akce
2.1. Zákazníci, kteří využijí služeb naší stylistky v měsíci dubnu 2019 a zároveň doloží svůj
nákup účtenkou v OC FRÝDA v prodejnách s módou, získávají dárkové poukazy v hodnotě
300 Kč (dále jen „odměna“) na nákup v OC FRÝDA za níže uvedených podmínek.
3. Pořadatel a organizátor akce
3.1. Pořadatelem a organizátorem akce OC Frýda a.s. se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč,
140 00 Praha 4, IČO: 289 16 697, DIČ: CZ28916697
4. Termín a místo konání akce
4.1. Akce probíhá v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2019 („trvání akce“)
4.2. Místem konání jsou prostory obchodního centra FRÝDA, na adrese Na Příkopě 3727, 738
01, Frýdek-Místek (dále jen „OC FRÝDA“).
5. Účastníci akce
5.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let (dále jen „účastník akce“),
která splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech.
5.2. Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k pořadateli a organizátorovi v
pracovním či jiném obdobném poměru a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké.
Odměna vyplývající z této akce nebude těmto osobám předána.
5.3. Z účasti na této akci budou vyloučeni ti účastníci akce, kteří řádně nesplní podmínky
požadované těmito pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými
mravy.
5.4. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát.
5.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci, nebo jednající v rozporu s pravidly akce
nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba i přes uvedené čerpala služby
stylistky, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla nebo v důsledku jednání
mající znaky podvodu, nemá nárok na odměnu a odměna se nepředá.

6. Průběh akce, podmínky čerpání, předání a uplatnění odměny
6.1. Akce se platně zúčastní ten účastník, který v termínu konání akce splní následující
podmínky účasti na akci:
6.1.1. v měsíci dubnu 2019 využije služeb stylistky OC FRÝDA.
6.1.2. kompletně a pravdivě vyplní a odešle objednávkový formulář, který je
uveřejněn na webové stránce http://www.ocfryda.cz/nakupy-se-stylistkousluzba-zdarma/130. Následně bude účastník kontaktován za účelem sjednání
termínu služeb stylistky, se kterou si závazně provede rezervaci služby.
6.1.3. skutečně využije služby stylistky v měsíci dubnu 2019 po dobu min. 60 min.
Služba je zcela zdarma a není podmíněna nákupem.
6.1.4. Odměnu získává po předložení maximálně 2 pokladních dokladů (účtenek) za
nákup v prodejnách OC Frýda v minimální souhrnné hodnotě 500 Kč kdykoli
v průběhu měsíce dubna 2019 naší stylistce. Jakákoliv kopie účtenky nebude
uznána jako doklad splnění podmínek této akce. Lze uplatnit účtenky těchto
prodejen s módou:
• New Yorker
• Orsay
• Gate
• Reserved
• Mohito
• Cropp
• House
• Sinsay
• HM
• Sportisimo
• Molo
6.1.5. Každá účtenka bude při uplatnění odměny označena razítkem a není možné ji
použít opakovaně.
6.1.6. Odměnu předává stylistka po vyčerpání služby stylistky dle bodu 6.1.2. a 6.1.3.
6.1.7. Odměnu (3 ks dárkových poukazů á 100 Kč) lze uplatnit do 30. 6. 2019
v těchto vybraných prodejnách OC FRÝDA:
• Zelený e-shop – zdravá výživa
• Boutique Gurmán
• Staroveské centrum vína
6.1.8. V případě, že si účastník nepřevezme odměnu ihned po čerpání služby stylistky,
ztrácí na odměnu nárok a odměna propadne ve prospěch pořadatele, aniž by
účastníkovi vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.
6.1.9. Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

7. Další podmínky, práva a povinnosti
7.1. Pořadatel neodpovídá za správnost údajů uváděných účastníkem akce. Nebudou-li údaje
uvedené účastníkem pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné kontaktovat
účastníka z příčin, které nejsou na straně pořadatele (např. nefunkční telefonní číslo nebo
plná e-mailová schránka) a z tohoto důvodu nedojde ke sjednání termínu čerpání služby,
nenese za to pořadatel odpovědnost.
7.2. Na získání odměny není právní nárok a nárok na odměnu nelze převést na jinou osobu.
Odměnu není možné nárokovat v alternativní podobě.
7.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s odměnou
z této akce.
7.4. Pořadatel akce má právo jednostranně rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle
vlastního uvážení bez udání důvodů a bez náhrady. Případné rozhodnutí pořadatele je
konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit,
změnit nebo zrušit akci.
7.5. Vymáhání odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona
č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.
8. Osobní údaje a ochrana osobnosti
8.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto
účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, emailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společností OC Frýda a. s. se
sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 jako správci osobních údajů, a to za účelem
administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení obchodu a
služeb, jakož zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
8.2. Souhlas účastník poskytuje dobrovolně na dobu 10 let. Zároveň prohlašuje, že uvedené
údaje jsou pravdivé.
8.3. Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce nebo využitím
funkce zrušení registrace/odhlášení na webu www.ocfryda.cz.
8.4. Příjemcem osobních údajů je OC Frýda, a. s. a naši smluvní dodavatelé, kteří pro nás
zajišťují zasílání nabídek zboží a služeb naší společnosti. Společnost OC Frýda, a. s. i všichni
příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně osobních údajů a nesmí je použít
k jinému účelu, než je zde uveden, a zároveň je musí chránit před zneužitím.
8.5. Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a
pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Účastí na této akci účastník vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a podmínkami akce a
zavazuje se je plně dodržovat.
9.2. Pořadatel má právo v případě pochybností požádat o prokázání osobních údajů účastníka
této akce (např. splnění podmínky věku) osobním dokladem.
9.3. Účastí na této akci se účastník vzdává jakýchkoli práv na pořízený audio nebo video
záznam včetně záznamu zachycujícího, i ke komerčním účelům, osobu účastníka. Dále se
účastník vzdává nároku na honorář.
9.4. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu akce k dispozici na www.ocfryda.cz.
9.5. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy
České republiky.

Ve Frýdku-Místku dne 8. 3. 2019

