
 Svatba na míru 

Na instagramu @e2cz rozhlasové stanice Evropa 2 bude v termínu od 6.1.2020 do 14.1.2020 

realizovaná hra s názvem „Svatba na míru“ (dále jen jako „hra“) 

O co hrajeme: 

Výhra: Hrajeme o vouchery v celkové hodnotě 150 000 Kč na pořízení tyto následujících služeb či 

plnění: 

 

- Voucher v hodnotě 10 000 Kč na Kompletní visage pro nevěstu od společnosti Czech Make 

Up House 

- Voucher v hodnotě 30 000 Kč na 2ks snubních prstenů od společnosti RETOFY snubní prsteny 

- Voucher v hodnotě 30 000 Kč na Svatební šaty pro nevěstu a oblek pro ženicha od 

společnosti Adina 

- Voucher v hodnotě 15 000 Kč na 1x apartmá v Tančícím domě v Praze 

- Voucher v hodnotě 30 000 Kč na Fotoreport ze svatby od společnosti Míša foto 

- Voucher v hodnotě 8 000 Kč na Pivo od společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 

- Voucher v hodnotě 7 000 Kč na Společenské šaty pro matku od společnosti DONNISSIMA  

- Voucher v hodnotě 10 000 Kč na Svatební květinovou výzdobu od Eliška Linhartová, 

květinový kouč 

- Voucher v hodnotě 5 000 Kč na Svatební produkty z eshopu Královské svatby 

- Voucher v hodnotě 5 000 Kč na nákup v POP Premium Outler Airport  

Systém hry: 

Zúčastnit hry se může každý, kdo v období od 6.1.2020 00:01 do 14.1.2020 09:00 nahraje na svůj 

instagramový profil vlastní fotografii, na níž je zachycen se svým snoubencem/snoubenkou, kterou 

doplní popisem toho, jak zasnoubení proběhlo a hashtagem #e2svatba.  

Výhru získává ten z účastníků, jehož příspěvek tříčlenná porota složená ze zástupců organizátora 

vyhodnotí dne 14.1.2020 ze všech došlých příspěvků jako nejoriginálnější. 

Pořadatelé a organizátor:  

Spolupořadatelem hry je společnost IZZO CZECH s.r.o., se sídlem Praha 9, Jirsákova 34, PSČ: 196 00,        

IČ: 28197569, sp. zn.: C 132196 vedená u Městského soudu v Praze. 

Spolupořadatelem hry je Martina Borecká, se sídlem Koněvova 2441/127, 130 00 Praha 3, IČ: 

71676511, která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 10 000 Kč na Kompletní visage pro nevěstu od společnosti Czech Make 

Up House 

Spolupořadatelem hry je společnost RETOFY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 

Palackého 174, PSČ 756 61, IČ: 64613275, spisová značka 8855 C, vedená Krajským soud v Ostravě, 

která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 30 000 Kč na 2ks snubních prstenů od společnosti RETOFY snubní prsteny 

Spolupořadatelem hry je společnost ADINA-SVATEBNÍ CENTRUM s.r.o., se sídlem Praha 9 - 

Třeboradice, Jirsákova 84, PSČ: 190 00, IČ 26702355, sp. zn. 88385 C, vedená Městský soudem v Praze, 

která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 



• Voucher v hodnotě 30 000 Kč na Svatební šaty pro nevěstu a oblek pro ženicha od 

společnosti Adina 

Spolupořadatelem hry je společnost Luxury Suites s.r.o., se sídlem Sokolovská 131/86 Praha 8, IČ: 

04463684, C 248076 vedená u Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a poskytovatelem 

těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 15 000 Kč na 1x apartmá v Tančícím domě v Praze 

Spolupořadatelem hry je Michala Rusaňuková, se sídlem Praha 10, V dolině 1515/1c, PSČ: 10100, IČ: 

75215934, která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 30 000 Kč na Fotoreport ze svatby od společnosti Misha photo 

Spolupořadatelem hry je společnost Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s., se sídlem Rakovník, Havlíčkova 

69, PSČ 269 01, IČO 26474638, sp. zn.  B 7323, vedená Městským soud v Praze, která je také 

přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 8 000 Kč na pivo od společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 

Spolupořadatelem hry je společnost Donnissima s.r.o., se sídlem Sokolovská 899/234, Libeň, 190 00 

Praha, IČ: 06479791, sp. zn. C 282843 vedená u Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a 

poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 7 000 Kč na Společenské šaty pro matku od společnosti DONNISSIMA 

Spolupořadatelem hry je Eliška Linhartová, se sídlem Úvaly, Otokara Březiny 916, PSČ 25082; 

IČO:75395916; která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 10 000 Kč na Svatební květinovou výzdobu od Eliška Linhartová, 

květinový kouč 

Spolupořadatelem hry je Bc. Marcela Pešatová Králová, se sídlem Hlavní náměstí 5 Šternberk, PSČ: 785 

01, IČ: 88098923, která́ je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 5 000 Kč na Svatební produkty z e-shopu Královské svatby 

Spolupořadatelem hry je společnost The Prague Outlet s.r.o., se sídlem Ke Kopanině 421, 252 67, 

Tuchoměřice, IČO: 062 63 615, sp. značka C 279065, vedená u Městského soudu v Praze, která je také 

přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 5 000 Kč na nákup v POP Premium Outler Airport  

Spolupořadatelem hry je společnost Luxury Suites s.r.o., se sídlem Sokolovská 131/86 Praha 8, IČO: 

04463684, sp. značka C 248076 vedená u Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a 

poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• Voucher v hodnotě 15 000 Kč na Ginger suite (47 m2) luxusním apartmá, vestavěné v levé části 

skleněné věže, která připomíná postavu tanečnice Ginger Rogersové + večeře v restauraci 

Ginger a Fred v Tančícím domě 

 

Organizačním zajištěním hry pověřili spolupořadatelé v rozsahu její intagramové prezentace až do fáze 

výběru výherců společnost Active Radio, a. s., se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ: 120 00, Praha 2 – 

Nové Město, IČ: 61058297, sp. zn.: B 3912 vedená u Městského soudu v Praze.  



Podmínky účasti ve hře a předání výher:  

Zúčastnit se mohou pouze osoby ve věku 18-45 let v době hry. Hry se mohou zúčastnit jen ti , kteří mají 

trvalé bydliště na území České republiky. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním 

či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 

22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z 

účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 90 dnů jakoukoliv výhru v 

rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání stanice Evropa 2, Dance radio a Frekvence 1.  

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně 

využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich 

projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. 

Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Podrobnosti elektronického kontaktu 

poskytnutého účastníkem hry Pořadateli/Organizátorovi je Pořadatel/Organizátor oprávněn využít za 

účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž 

účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.  

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní 

informace získané od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru 

přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost.  

Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však 

do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.  

 

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:  

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na 

internetových stránkách www.evropa2.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují 

vůli být jimi vázáni.  

Oprávnění organizátora a pořadatele:  

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, 

jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, 

tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání 

příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou 

získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; 

v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky 

příslibu alespoň zčásti splnil.  

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a řídí se jeho právní úpravou.  

GDPR  

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za 

účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve 

hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním 

základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu 

nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje 

výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, 



jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů 

účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění 

v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní 

údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří 

třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí 

účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující 

práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo 

na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních 

údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. 

Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše 

uvedených kontaktních údajích, příp. na e–mailové adrese: adela.vanova@svatebnidny.cz, nebo se 

mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to 

prostřednictvím e–mailové adresy: adela.vanova@svatebnidny.cz. 

 


