ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ
SOUTĚŽE „Velká letní soutěž IDS JMK!“
1) Pořadatel a realizátor
Spotřebitelskou soutěž „Velká letní soutěž IDS JMK!“ pořádá a realizuje KORDIS JMK, a.s., IČO
26298465, se sídlem Nové sady 30, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
obchodního soudu v Brně; oddíl B, vložka 6753, v termínu od 1. července 2021 do 31. srpna 2021
včetně.
2) Soutěžící
Soutěžícím se stává každá fyzická osoba starší 18 let žijící v České republice nebo Slovenské republice,
anebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce, která si v období od 1. července
2021 do 31. srpna 2021 zakoupí aspoň jeden jízdní doklad IDS JMK prostřednictvím aplikace IDS JMK
POSEIDON nebo aplikace eshop.idsjmk.cz.
3) Registrace soutěžícího
Soutěžící se nemusí k soutěži registrovat.
4) Výhry
Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
1. Výhry pro účastníky prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON: 3x dvě permanentní
vstupenky na akci Pálavské vinobraní 2021 konané ve dnech 10. – 12. 9. 2021.
2. Výhry pro účastníky prostřednictvím aplikace eshop.idsjmk.cz: 2x dvě permanentní
vstupenky na akci Pálavské vinobraní 2021 konané ve dnech 10. – 12. 9. 2021.
5) Získání výhry
1. Účastníci prostřednictvím aplikace IDS JMK POSEIDON: Výhru získávají první tři účastníci,
kteří si v období od 1.7.2021 do 31.8.2021 zakoupí největší počet jízdních dokladů IDS JMK
prostřednictvím jednoho uživatelského účtu v aplikaci IDS JMK POSEIDON. V případě, že by
bylo z důvodu stejného počtu zakoupených jízdních dokladů více potenciálních výherců než je
počet výher, bude z těchto potenciálních výherců o stejném počtu zakoupených jízdních
dokladů vylosován stejný počet výherců, jako je zbývající počet výher.
2. Účastníci prostřednictvím aplikace eshop.idsjmk.cz: Výhru získávají dva vylosovaní uživatelé
aplikace, kteří si jejím prostřednictvím pořídí v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 aspoň jednu
předplatní nebo jednorázovou jízdenku.
6) Losování
Rozhodnutí o výhercích z uživatelů aplikace IDS JMK POSEIDON a losování výherců z uživatelů
aplikace eshop.idsjmk.cz proběhne dne 1.9.2021.

7) Zasílání výher
O výhře budou výherci informování bezprostředně po 1.9.2021 na jejich email sdělený při registraci
do aplikací. Předání proběhne dle dohody s výherci.
8) Odmítnutí výhry
Pokud výherce výhru odmítne, je v případě aplikace IDS JMK POSEIDON vybrán další uživatel
s nejvyšším počtem zakoupených jízdních dokladů, v případě aplikace eshop.idsjmk.cz proběhne
losování dalšího výherce.
9) Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a dalšími právními předpisy týkajícími se zpracování osobních údajů.
Soutěžící své osobní údaje zadává při registraci do aplikací, pro účast v soutěži není další předávání
osobních údajů nutné.
10) Uveřejnění pravidel soutěže
Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí v sídle pořadatele a uveřejněna na internetové
adrese www.idsjmk.cz.
11) Vyloučení osob ze soutěže
Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a
jejich rodinní příslušníci.
12) Cookies
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžní webové stránce www.idsjmk.cz může užívat tzv.
cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze
provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
13) Právo pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž
zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše
uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání
výher. Pořadatel má právo výhru nepředat, a to z jakéhokoli důvodu, příkladem může být pokus o
zneužití soutěže a podvodné získání výhry. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel.
14) Právní nárok
Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v
penězích je vyloučeno.
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