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PRAVIDLA SOUTĚŽE o Apple iPhone 12 

 

I. Pořadatelem soutěže je Panevropská univerzita, a.s.. Soutěž se koná v termínu od 1.1.2023 
do 30.9.2023. 
 

II. V období od 1.1.2023 – 30.9.2023 mohou zájemci o získání informací o Panevropské 
univerzitě, a.s. vkládat své osobní údaje: Jméno a příjmení, emailovou adresu do 
registračního formuláře na stránce www.prosadimse.cz a zúčastnit se dnů otevřených dveří 
Panevropské univerzity. Po ukončení termínu soutěže bude vylosován jeden kontakt, kterým 
bude emailem oznámena informace o vítězství v soutěži. Tuto informaci vítězové obdrží 
nejpozději do 31.10.2023. Pořadatelé zveřejní výsledky soutěže rovněž prostřednictvím 
sociálních sítí Facebook, Instagram nejpozději do 15.11.2023. 

 

III. Účast v této soutěži je podmíněna dovršením věku 18 let nejpozději v den vyplnění 
registračního formuláře. 

 

IV. Soutěžící musí splnit podmínky uvedené výše. Soutěžící v případě výhry souhlasí se 
zveřejněním svého jména, své fotografie a krátkého reportážního příspěvku při aktu předávání 
ceny. 
 

V. Pokud se soutěžící nepřihlásí o výhru do 20 ti dnů od vyhlášení výsledků soutěže, tak zaniká 
jeho právo na výhru. Přednost dostane další vylosovaný kontakt. 

 

VI. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout předat výhru, pokud identita soutěžícího nebude patřit 
reálné osobě nebo by byl výherce osobou trestně stíhanou. Soutěžící se musí prokázat 
občanským průkazem. Jméno osoby uvedené ve formuláři musí být shodné se jménem 
v občanském průkazu. 

 

VII. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit její pravidla. 
 

VIII. Výhry nejsou soudně vymahatelné, nelze požadovat jinou protihodnotu nebo peněžitou či 
jinou náhradu. 

 

IX. Pořadatel nenese odpovědnost v případě vady výhry. Současně neodpovídá za případné 
škody vzniklé v souvislosti s výhrou Soutěžícímu nebo třetím osobám. 

 

X. Pro další pravidla soutěže se aplikuje výhradně český právní řád. 
 

 

MARKETINGOVÝ SOUHLAS: 

Panevropská univerzita, a.s., včetně svých poboček, organizačních složek, považuje osobní údaje za 

důvěrné, zachovává o nich mlčenlivost a dbá o ochranu vašich osobních údajů. Panevropská 

univerzita, a.s., zpracovává údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými zákony na ochranu 

osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).  

 

http://www.prosadimse.cz/
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Souhlasím se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy a osobních údajů společnosti Panevropská 

univerzita, a.s., se sídlem Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČ: 04130081 za účelem 

zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména informačního zasílání 

newsletterů a obchodních sdělení týkajících se vzdělávacích produktů prostřednictvím elektronických 

prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.. 

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů společnosti Panevropská univerzita, a.s. 

uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, 

protože zabezpečení a ochrana osobních údajů je naší prioritou. Přístup k osobním údajům našich 

klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. 

Panevropská univerzita, a.s. je vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními 

údaji neobchodujeme. 

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji 

dobrovolně, a to na dobu tří (3) let, případně do odvolání souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete 

jej kdykoliv odvolat. 

 

 


