PRAVIDLA SOUTĚŽE

„League of Legends COF kampaň: Soutěž o 4denní zážitek k nezaplacení na
světovém finále League of Legends Worlds 2022 v Severní Americe“
Tento dokument stanoví pravidla soutěže „Mastercard Hitpoint Masters:
Soutěž o 4denní zážitek k nezaplacení na světovém finále League of Legends
Worlds 2022 v Severní Americe“ (dále jen „Akce“).

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL
Organizátorem Akce je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r. o.,
INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č.
p. 28, PSČ 120 00, IČO 17046041, spisová značka C 2080 vedená u Městského
soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).
Pořadatelem Akce a správcem osobních údajů je Mastercard Europe SA,
Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie.
II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Akce probíhá od 31. 1. 2022 00:00:00 hod. do 27. 3. 2022 23:59:59 hod na
webové stránce www.mujmastercard.cz/esport.

III. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Tato Akce je určena výlučně pro majitele platební karty Mastercard
vydané v České republice nebo na Slovensku, kteří si svou kartu
Mastercard uloží ve hře League of Legends na serveru EU Nordic &
East a uskuteční alespoň jednu platbu v období trvání kampaně od 31.
1. do 27. 3. 2022.
2. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s doručovací
adresou v České či Slovenské republice. Účastí v soutěži akceptuje
zájemce tato Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
3. Nezletilá osoba se může této akce zúčastnit pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce; v případě získání hlavní výhry nezletilým
výhercem je čerpání výhry podmíněno souhlasem a doprovodem
zákonného zástupce či jiné zletilé osoby, určené zákonným zástupcem.
Souhlas zákonného zástupce musí být v písemné formě, podepsaný
zákonným zástupcem a zaslaný Organizátorovi před předáním výhry.
4. Zaměstnanci Organizátora a Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu §
22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou z účasti v
soutěži vyloučeni.
5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s
Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude

zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s
předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v
této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena a výhra jí
nebude vydána. V takovém případě přechází výhra na dalšího výherce,
který bude vybrán stejným způsobem.

IV. VÝHRY
Hlavní výhrou v této soutěži je 1× 4denní zážitek k nezaplacení pro 2 osoby na
světové finále League of Legends Worlds 2022 v Severní Americe. Tento VIP
balíček pro 2 osoby na 4 dny a 3 noci zahrnuje ubytování, letenky a předplacenou kartu Mastercard na částku 500 USD. Výherci budou prostřednictvím emailu zaslány pokyny k registraci na Mastercard GoHospitality Online Systém
(registrační systém v souladu s GDPR), kde najde detailní podrobnosti
o výhře a především se musí zaregistrovat a potvrdit tak účast svou a svého
doprovodu.

Další výhry:
2. výhra: Návštěva Hitpoint studia a zapojení do vysílání
3. výhra: V kůži eSubáka
4. výhra: Podepsaný Xnapyho merch s osobním předáním
5.–45. výhra: 5000 RP
46.–75. výhra: 2800 RP
76.–100. výhra: sběratelský LoL merch (figurky, sošky, plakáty a další)
Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce není oprávněn požadovat
namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor a Pořadatel tímto
není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
V případě zrušení světového finále League of Legends Worlds 2022 v Severní
Americe, priceless zážitku s Hitpointem, priceless zážitku s Xnapym či
priceless zážitku s eSubou, anebo v případě, že účast na některé z těchto akcí
nebude možná (zejména z důvodů COVID protipandemických opatření
apod.), bude výherci poskytnuta náhradní výhra dle rozhodnutí Organizátora;
při odložení akce může být touto výhrou zejména účast na odložené akci.
V. LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ
Do losování o výhry budou zařazeni všichni držitelé karet Mastercard
vydaných v České republice nebo na Slovensku, kteří mají svou kartu
Mastercard uloženou v účtu hry League of Legends (server EU Nordic & East),
a kteří provedli v průběhu trvání Akce alespoň jednu transakci.
Losování proběhne formou automatizovaného výběru z osudí Soutěžících,
kteří splní všechny podmínky Akce.
Losování o výhry proběhne do 7 pracovních dnů po ukončení Akce.

VI. OZNÁMENÍ VÝHER
Výherci budou informováni o výhře do 15 pracovních dnů od ukončení Akce,
nejpozději do 15. 4. 2022, a to s využitím kontaktních údajů uložených na
herním serveru EU Nordic & East.
Nebude-li výherce reagovat na zprávu o výhře ani na třetí pokus, nejpozději do
25. 4. 2022, jeho výhra bez náhrady propadá.

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící, bere na vědomí zpracování osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tak
jak je uvedeno v dokumentu „LEAGUE OF LEGENDS COF KAMPAŇ:
SOUTĚŽ O PRICELESS PACKAGE NA SVĚTOVÉ FINÁLE LEAGUE OF
LEGENDS WORLDS 2022 V SEVERNÍ AMERICE“ – INFORMACE O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2. Osobní údaje výherců – v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa –
budou předány vývojářem hry League of Legends (Riot Games) Organizátorovi a Pořadateli za účelem informování o výhře.
3. Předání hlavní výhry a související komunikace od Organizátora a Pořadatele vyžaduje dodatečné osobní údaje výherce a jeho doprovodu.
Osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu, telefonní číslo, e-mail. Další údaje jsou požadovány od Mastercard GoHospitality Online System, kde se výherci registrují za účelem potvrzení
účasti, a to v rozsahu:
a. Osobní údaje výherce a doprovodu: jméno a příjmení, pohlaví,
datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní
číslo
b. Kontakt pro případ nouze: jméno a příjmení, vztah k výherci,
telefonní číslo, e-mail
c. Cestovní informace: čas odjezdu a příjezdu na letiště
4. Předání dalších výher a související komunikace od Organizátora a
Pořadatele vyžaduje dodatečné osobní údaje výherce v rozsahu jméno,
příjmení, telefonní číslo,
e-mailová adresa, adresa bydliště.

5. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci
a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání a distribuci výher.
6. Doba zpracování je u výherců stanovena příslušnými právními předpisy;
u účastníků, kteří nezískají výhry, budou jejich osobní údaje zlikvidovány
do 30 dnů po skončení soutěže.
7. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

8. Právní základ pro zpracování: Plnění závazku správce (uspořádání této
soutěže) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
9. Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo
vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost
údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci:
Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo,
Belgie. Pro více detailu si přečtěte Informace o zpracování osobních
údajů pro tuto Akci.
10. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré popisy a vyobrazení výher v propagačních materiálech mají jen
ilustrativní povahu.
2. Organizátor, resp. Pořadatel, je oprávněn v případě porušení těchto
Pravidel soutěže zájemcem, resp. Účastníkem, jej z akce vyřadit,
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí
Organizátora, resp. Pořadatele, o takovém opatření je konečné.
3. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv
jiné plnění. Organizátor není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti
nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto
pravidlech.
4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v soutěži (zejména avšak nikoli výhradně za funkčnost
internetového připojení, výpočetní techniky, platební brány, emailových schránek soutěžících apod.).
5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit,
odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její
pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí v místě
konání akce, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.
V Praze, dne 30. 1. 2022

