OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A NÁVOD PRO NEHAZARDNÍ A
BEZPLATNÉ LOSOVÁNÍ V APLIKACI WIN
1. Krok: Uživatelská registrace
Aby jste se mohli zúčastnit tohoto nehazardního a bezplatného ,,losování,,
o reálné peníze, tak je nezbytně nutná vaše uživatelská registrace, aby náš
,,systém losování,, mohl vybírat náhodně, pod stejnou procentuální šancí a
každý den vždy jednoho výherce. To znamená, že náš „systém losování“
vybírá výherce z registrovaných uživatelů, konkrétně pouze z těch, kteří se
v daný den zúčastní „losování“. Zaregistrovat se může kdokoliv, kdo
splňuje naše „podmínky používání“ (viz ,,Obchodní podmínky aplikace
WIN,,, odstavec 4.1. až 4.2. a 6.1.) a věkový požadavek App Store.
V uživatelské registraci požadujeme e-mailovou adresu. Na tuto je vám v
případě ztráty vašeho hesla zaslán automatizovaný e-mail pro změnu
vašeho ztraceného hesla, a pokud se losující uživatel stane výhercem, tak
je na tento e-mail výherci zaslán automatizovaně gratulační a soukromý
výherní e-mail, neboli soukromá výherní e-mailová notifikace. Dále
v uživatelské registraci, registrující osoba vyplňuje svoje křestní jméno
(může i příjmení). Tento osobní údaj není pro nás nezbytně nutný, aby byl
uveden jako pravdivý, ale samozřejmě je to lepší jak pro nás, tak i pro
uživatele, a slouží výhradně k oslovení výherce. A toto oslovení pro
výherce probíhá v automatizovaně soukromé výherní notifikaci (mobilní
notifikace) a v automatizovaně soukromé výherní e-mailové notifikaci.
Tento osobní údaj doporučujeme vyplnit, ale vše je výhradně na zvážení
registrující osoby. Registrující osoba pak v neposlední řadě vyplňuje svoje
heslo, které by si měla řádně zapamatovat a nikomu ho nesdělovat.
K úplnému dokončení uživatelské registrace požadujeme, aby si registrující
osoba přečetla ,,Obchodní podmínky aplikace WIN,,, buď přímo v aplikaci
WIN anebo na webové stránce www.winlot.cz, obojí poskytované
společností WIN Lottery s.r.o., spisová značka: C 37440 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové, sídlo: Na Drážce 1883, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice, Česká Republika, IČO : 05240590. Pokud registrující
osoba souhlasí s těmito obchodními podmínkami, tak může dokončit svojí
uživatelskou registraci. Uživatelská registrace je bezplatná a vaše osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2. Krok: Menu
Po dokončení uživatelské registrace se uživatel nachází v menu.
Zde jsou 3 kolonky:
1) Shlédnout Video (Získejte WIN Coin A Kupte Si Los Zdarma)
-

Tato kolonka je pro uživatele nejdůležitější k tomu, aby se mohl
zúčastnit bezplatného ,,losování,, v aplikaci WIN. Pokud se uživatel
rozhodne bezplatně losovat, a to ve svém zájmu, tak po kliknutí na
tuto kolonku bezplatně shlédne video reklamu, za kterou bezplatně
obdrží virtuální měnu nazývanou „WIN Coin“. Za tuto si hned může
bezplatně zakoupit „Los“. Pokud tento proces uživatel dokončí, tak je
zařazen mezi losující a může pokračovat na výherní stránku.
K výherní stránce více u 3. kroku.

2) Sdílejte aplikaci WIN (Facebook, Twitter...)
-

Tato kolonka slouží k tomu, aby uživatel mohl sdílet aplikaci WIN na
svých sociálních sítí. Budeme rádi, pokud nás budete sdílet mezi
své přátelé a známé a i oni mezi své, a to jen v dobrém jménu
aplikace WIN a i společnosti WIN Lottery s.r.o.. Čím více losujících =
tím vyšší výhry, o které i vy můžete bezplatně losovat. Je to jen na
vás, jestli nám tímto způsobem pomůžete a stanete se každodenní
součástí tohoto nehazardního a bezplatného losování, ve kterém se
bude losovat o velmi uspokojivé výhry, které i Vy budete moci získat!

3) Podpora - Napište Nám Email
-

Poslední kolonka slouží jako podpora pro uživatele, kteří se nás
mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

3. Krok: Výherní stránka
Po posledním kroku „Pokračujte na výherní stránku“, je uživatel zařazen do
nehazardního a bezplatného „losování“ o reálné peníze. Uživatel žádným
způsobem peněžitě nezaplatil, neplatí a nebude platit za toto ,,losování,,.
Vše spočívá v uživatelově čase a zájmu se podílet na takovémto
„losování“. Jak jsme výše uváděli, čím více losujících = tím vyšší výhry, o
které i vy bezplatně můžete losovat, pokud všechny 3 kroky dodržíte! Na

výherní stránce může uživatel vidět předchozí výherce a lze listovat i zpět
dále do minulosti výherců. Dále je zde uživatelský profil, kde si hned
uživatel po těchto 3 krocích může doplnit svoje osobní údaje, které by ve
vlastním zájmu uživatele měly být vyplněné, a to z důvodu výhry. Na
výherní stránce může uživatel také lze vidět počet losujících a výherní
částku. Počet losujících se aktualizuje příchodem nových losujících a
výherní částka se také aktualizuje v co nejkratší době. V poslední řadě se
zde odpočítává čas do konce slosování, které je každý den a to konkrétně
v 0:00 hodin časového pásma [Praha (Česká Republika) GMT+1, 0:00,
CET], kdy je vybrán výherce, a to pod stejnou procentuální šancí na „výhru
- odměnu“ pro každého losujícího uživatele. Výhra je zaslána výherci
během 1-3 měsíců, obvykle do 2 měsíců na bankovní účet uživatele, a to
jen tomu, který si již sám předvyplnil číslo tohoto bankovní účtu ve svém
uživatelském profilu v aplikaci. Nebo ho uživatel může doplnit hned poté, co
se stane výhercem a aplikace ho bude sama k tomuto kroku vyzývat.
Pokud tak ale výherce neučiní hned, tak mu výhra nemusí být zaslána ve
lhůtě 1-3 měsíců a může se opozdit. A pokud tak neučiní v době určité
(více v odstavci 6, bod 6.2. ,,Obchodních podmínek aplikace WIN,,) anebo
vůbec, tak může výherce o svojí výhru přijít. V tomto případě si ji nelze
žádným způsobem nárokovat zpět, více v našich podmínkách v odstavci
6.1. – 6.3. (Podmínky používání). V žádném případě nebude docházet k
nelegálnímu zneužívání takovýchto uživatelských bankovních účtů. Jak
jsme již zmiňovali, všechny osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v
souladu se zásadami ochrany osobních údajů, a jako společnost jsme
registrováni pod Úřadem pro ochranu osobních údajů v České Republice,
registrační číslo: 00070592.
SPONZOR LOSOVÁNÍ (viz ,,Obchodní podmínky aplikace WIN,,, odstavec 5)
5.1. WIN Lottery s.r.o. je výhradním sponzorem tohoto losování (dále jen
„losování“) neboli soutěže.
5.2. Výherní částky „odměny“, které jsou vypláceny výhercům, jsou
vypláceny námi jako výhradním sponzorem.
5.3. Společnost Apple Inc. není sponzor tohoto losování neboli soutěže a
nepodílí se na této činnosti jakýmkoliv způsobem.
TÍMTO POSLEDNÍM ŘÁDKEM BYCHOM VÁM RÁDI POPŘÁLI HODNĚ
ŠTĚSTÍ A TO DO KAŽDÉHO VAŠEHO LOSOVÁNÍ! LOSUJTE S NÁMI JIŽ
DNES A KAŽDÝ DEN! BEZ VÁS BYCHOM NEMOHLI BÝT ,,WIN,, !

