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Soutěž pro klienty TOMMY STACHI s.r.o. 
„Jarní soutěž o 2x 30.000,- Kč!“ 

 
1. Organizátor a pořadatel soutěže 

1.1 Společnost TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 271 48 084, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 Žižkov, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99917, zastoupená panem Martinem 

Stehnem, jednatelem (dále jen „Organizátor“), tímto stanovuje podmínky soutěže „Jarní soutěž o 2x 30.000,- 

Kč!“ (dále jen „Soutěž“).  

 
2. Doba trvání Soutěže 

2.1 Soutěž bude probíhat v termínu od 7. 3. 2022 00:00 do 30. 4. 2022 23:59 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). 
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Zkrácení nebo ukončení 
Soutěže dle předchozí věty se nevztahuje na vložení recenzí v rámci Soutěže a v souladu s podmínkami Soutěže 
v Době trvání Soutěže, které zůstávají zachovány. 

 
3. Účast v Soutěži 

3.1 Účastníkem Soutěže mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou občany České republiky (dále 
jen „Účastník“), které v Době trvání Soutěže vloží na internetovém prohlížeči Google recenzi u firemního profilu 
společnosti TOMMY STACHI s.r.o.. 

3.2 Soutěž se vztahuje na nové i stávající klienty, kteří v termínu Soutěže uzavřou nový spotřebitelský úvěr nebo 
budou refinancovat svůj stávající spotřebitelský úvěr. 

3.3 Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Organizátorem, nebo 
osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby 
přímo či nepřímo spolupracující na Soutěži. V takovém případě bude Účastník vyřazen. 

 

4. Pravidla Soutěže 

4.1 V Době trvání Soutěže je úkolem Účastníka Soutěže napsat recenzi na internetovém prohlížeči Google u 
firemního profilu společnosti TOMMY STACHI s.r.o. do 7 dnů od uzavření smlouvy o půjčce. 

4.2 Recenzi lze vložit pouze z emailové domény @gmail.com. 

4.3 Účastník smí vložit pouze jednu soutěžní recenzi. Recenze vložené mimo Dobu trvání Soutěže nebudou do 
Soutěže zařazeny. 

4.4 Účastník nesmí již vloženou recenzi následně upravovat. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování 
těchto zásad pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejich porušení, anebo důvodného podezření 
na jejich porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit Účastníka ze Soutěže, případně mu nevydat výhru (dále jen 
„Výhra“), a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor 
není povinen jeho důvody prokazovat. 

4.5 Účastník se musí do Soutěže zaregistrovat zasláním emailu na adresu marketing@tommystachi.cz. Email 
musí obsahovat jméno a příjmení Účastníka, číslo jeho půjčky, emailovou adresu, pod kterou bude recenze 
zveřejněna a text zveřejněné recenze. Podmínkou pro zařazení do Soutěže je uhradit 3 první po sobě jdoucí 
splátky splátkového kalendáře spotřebitelského úvěru řádně a včas bez jediného dne v prodlení. 

4.6 Výběr výherců proběhne slosováním za účasti notáře vždy v prvním týdnu nového kalendářního měsíce a 
vítězem se stane 16 účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže a do soutěže byli zařazeni.  
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5. Výhra 

5.1 V rámci této Soutěže bude každý měsíc vylosováno vždy 16 peněžitých výher v celkové výši 30.000,- Kč (1x 
5.000,- Kč, 1x 4.000,- Kč, 2x 3.000,- Kč, 3x 2.000,- a  9x 1.000,- Kč). 

5.2 Výherci Soutěže budou informováni o Výhře na webových stránkách společnosti TOMMY STACHI s.r.o. 
https://tommystachi.cz/jarni-soutez/ a následně budou kontaktováni emailem na adresu uvedenou při 
registraci do soutěže. 

5.3 Výhra bude vyplacena nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku nároku na bankovní účet Účastníka, a to na 
základě jeho písemné žádosti (elektronicky nebo korespondenčně). Písemnou žádost je Účastník Soutěže 
povinen zaslat nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vzniku jeho nároku na vyplacení výhry (marným uplynutím 
této lhůty nárok Účastníka Soutěže zaniká). 

5.4 Účast ani Výhru v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

6. Autorská a jiná práva  

6.1 Účastník vložením recenze v rámci Soutěže potvrzuje, že:  

6.1.1 je autorem vložené recenze, a že tato recenze je původní, 

6.1.2 disponuje veškerými právy k této recenzi,  

6.1.3 užitím recenze Organizátorem dle těchto podmínek Soutěže nebudou nijak porušena ani ohrožena práva 
třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti 
Organizátorovi. 

6.1.4 Účastník uděluje vložením recenze v rámci Soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou 
nevýhradní licenci k užití vložené recenze bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou 
uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Organizátora, 
nebo mobilních službách produkovaných Organizátorem včetně jména a příjmení výherce s uvedením Výhry.  

7. Práva a povinnosti Organizátora 

7.1 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její 
podmínky a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na webových stránkách Organizátora 
(https://tommystachi.cz/jarni-soutez/). 

7.2 Organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu 
Soutěže.  

7.3 Organizátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte komentář na dané webové stránce. Organizátor 
neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl komentář od Organizátora nebo nereagoval na 
emailovou zprávu Organizátora. V případě, kdy výherce nebude reagovat do 7 pracovních dnů od odeslání 
emailové zprávy Organizátorem výherci, propadá Výhra Organizátorovi a nebude výherci udělena.  

7.4 Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit komentáře, které: 

7.4.1 obsahují prvky násilí či pornografické prvky, jsou vulgární, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či 
platnými právními předpisy,  

7.4.2 by mohly poškodit dobré jméno Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo 
duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,  

7.4.3 u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek Soutěže,  

7.4.5 nebyly zaslány do Soutěže k tomu oprávněnou osobou,  
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8. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel 

8.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„Zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý Účastník Organizátorovi jakožto správci souhlas se 
zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho webové stránce, popř. osobních údajů sdělených 
Účastníkem Organizátorovi v průběhu Soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území 
České republiky, tel. číslo, e-mailová adresa (dále jako „Údaje“), do databáze Organizátora a s jejich následným 
zpracováním, a to pro účely vyhodnocení Soutěže, pro účely zveřejnění výsledků Soutěže, pro marketingové a 
PR účely Organizátora, tj. nabízení produktů a služeb Organizátora, včetně zasílání informací o pořádaných 
akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro 
tyto účely, a to na dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i 
další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11, 12 a § 21 zákona o ochraně osobních 
údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese 
Organizátora odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, 
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může 
soutěžící obrátit na Organizátora nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

8.2 Osobní údaje Organizátor zpracovává v elektronické podobě. Organizátor je zodpovědný za ochranu 
osobních údajů v rozsahu podle zákona o ochraně osobních údajů.  

8.3 Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že na základě tohoto souhlasu poskytuje své informace 
Organizátorovi. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 V případě rozporu, nejasností, nesrovnalostí a ustanovení těchto podmínek Soutěže a propagačních 
materiálů týkajících se Soutěže, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto podmínek Soutěže.  

9.2 Tyto podmínky Soutěže jsou úplné a závazné pro všechny Účastníky Soutěže. Aktuální, úplné a závazné 
znění Pravidel je k dispozici na webové adrese https://tommystachi.cz/ke-stazeni a originál tohoto dokumentu 
je uložen na pobočce Organizátora na adrese Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 Žižkov. 

9.3 Účastí na Soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.  

9.4 Organizátor je oprávněn v případě podezření na porušení podmínek Soutěže Účastníkem nebo v případě 
skutečného porušení podmínek Soutěže, obecně závazných předpisů, práv třetích osob, či v případě podezření 
na jednání nebo skutečného jednání Účastníka Soutěže, které je v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými 
zájmy třetích osob nebo Organizátora, tohoto Účastníka Soutěže vyloučit ze Soutěže, a to i bez předchozího 
upozornění. 

9.5 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

 

7. 3. 2022 
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