
 

 
Pravidla vědomostní soutěže 
Vědomostní soutěž pořádá GEMINI oční klinika a.s., IČ 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice 252 43, 
dále jen „pořadatel.“ 

1. Podmínky účasti 
Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 16 let, která odpoví na položenou otázku a která vyplní a odešle 
pořadateli formulář účastníka soutěže do 12. června 2022 (23:59 hodin). V případě, že je účastník mladší 18 
let, podléhají všechny jeho úkony schválení a souhlasu zákonného zástupce či opatrovníka. 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas rovněž s tím, že pořadatel může účastníka v budoucnu kontaktovat 
s nabídkou souvisejících služeb i v případě, že se nestane výhercem. 

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci. 

2. Předmět výhry 
Výhrou je bezplatné provedení laserové oční operaci obou očí metodou 7D DIAMANT LASIK v hodnotě 52.000 
Kč (pasedátdvatisíckorun) pořadatelem. 

3. Výběr výherce 
Právě jeden výherce z těch účastníků, kteří správně odpoví na položenou otázku ve vědomostní soutěži, bude 
vybrán náhodným losováním nejpozději do 30. června 2022. Losování bude provedeno za přítomnosti notáře, 
který správné provedení losování písemně stvrdí. 

Vylosovaný výherce bude pořadatelem kontaktován e-mailem a/nebo telefonicky do 10 pracovních dnů ode 
dne losování. 

Přijetím výhry (tj. provedením bezplatné laserové oční operace metodou 7D DIAMANT LASIK) vyjadřuje 
účastník souhlas s tím, že jeho / její jméno, fotografie a video rozhovor provedený se zástupcem pořadatele 
mohou být zveřejněny v jakémkoliv médiu na světě pro účely propagace pořadatele bez dalších finančních či 
jiných nároků výherce, o čemž bude sepsán samostatný informovaný souhlas.  

Výherce má právo výhru bez udání důvodu odmítnout. Neudělení souhlasu ze strany zákonného zástupce či 
opatrovníka osoby mladší 18 let či absence jednání za zastoupeného má stejné účinky, jako odmítnutí výhry. 

4. Identifikace výherce 
Výherci bude pořadatelem nabídnut termín předoperačního vyšetření. Výherce bude požádán o sdělení 
osobních údajů, včetně rodného čísla, které budou použity pro ověření totožnosti výherce při jeho osobní 
návštěvě pořadatele. Tyto osobní údaje jsou rozhodující pro přiznání výhry. 

5. Ochrana osobních údajů 
Podmínky zpracování osobních údajů účastníků soutěže jsou podrobně uvedeny dále. Účastí v této 
vědomostní soutěži udělujete informovaný souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů dle 
těchto podmínek. Poskytnuté údaje budou použity pouze Gemini oční klinikou a.s. a nebudou poskytnuty třetí 
straně. 

6. Různé 
Jednu e-mailovou adresu je možno použít pro odpověď na položené otázky vědomostní soutěže a vyplnění 
jednoho formuláře jen jednou, tedy přihlášení jednoho účastníka soutěže. Opakované odeslání odpovědí a 
formuláře nezvyšuje šanci na výhru. 

Výhru není možné uplatnit zpětně na již dříve provedenou operaci. Případný výherce, který již laserovou 
refrakční operaci podstoupil, nemá právo požadovat slevu nebo vrácení peněz ze zákroku, který byl proveden 
před losováním. 

Výherci bude provedeno standardní předoperační vyšetření, které určí, zda je vhodným kandidátem / 
kandidátkou na laserovou operaci. V případě, že laserová oční operace metodou 7D DIAMANT LASIK nebude z 
objektivních příčin zjištěných lékařem možná, nevzniká výherci nárok na finanční ani jinou kompenzaci výhry. 
Výhra je přenosná na příbuzné v řadě přímé (děti, vnoučata, rodiče), manžele a na sourozence. 



 
 
 

Podmínky zpracování osobních údajů pro účely účasti ve vědomostní soutěži 
 
1. Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů 

Společnost GEMINI oční klinika a.s., IČ 26906295, se sídlem U Křížku 572, Průhonice 252 43 (dále jen 
„správce“) je oprávněna ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely Vaší účasti na vědomostní soutěži 
udělením informovaného souhlasu s tímto zpracováním a na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona o 
zpracování osobních údajů.    
 
2. Udělení souhlasu 

Vyplněním Vašich osobních údajů do formuláře účastníka vědomostní soutěže a jeho odesláním správci 
(pořadateli soutěže) udělujete informovaný souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů dle 
těchto podmínek. Tento souhlas může udělit pouze osoba starší 18 let.  
 
3. Osobní údaje zpracovávané pro účely vědomostní soutěže 
Mezi osobní údaje, které správce s Vaším informovaným souhlasem zpracovává, patří: jméno a příjmení, e-
mailová adresa, telefonní číslo. 
 
4. Účely zpracování Vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem Vaší účasti ve vědomostní soutěži, jejímž pořadatelem je 
správce. Tato činnost zahrnuje: zasílání aktualit týkajících se organizace soutěže, vyhlášení výsledků 
a informací o nových soutěžích.  
Účastí ve vědomostní soutěži a poskytnutím svých osobních údajů ve formuláři účastníka a jeho odeslání 
správci vyjadřujete rovněž souhlas s tím, že pořadatel soutěže Vás může v budoucnu kontaktovat s nabídkou 
služeb, které souvisí s předmětem soutěže, i v případě, že se nestane výhercem, tedy je oprávněn zpracovávat 
vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. 
 
5. Zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností GEMINI oční klinika a.s. jakožto správcem 
a nejsou využívány zpracovatelské služby externích společností. Poskytnuté údaje budou použity pouze 
správcem a nebudou poskytovány třetí straně. 
 
6. Doba uchovávání osobních údajů 
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání vědomostní soutěže a dále 
jeden rok od jejího skončení. 
 
7. Práva subjektu údajů 
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit či odvolat, tímto 
Vás však nebude možné evidovat jako účastníka vědomostní soutěže. Souhlas můžete odvolat osobně v sídle 
správce či doručením v listinné podobě. Máte právo požádat správce o poskytnutí informací: jaké osobní 
údaje o Vás zpracovává, za jakým účelem, doba jejich uložení. Rovněž máte právo nás požádat o opravu či 
výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti 
zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
 


