PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJ VSTUPENKY NA KONCERT SKUPINY
TĚLA“
Pravidla soutěže „Vyhraj vstupenky na koncert skupiny TĚLA“ pořádané na facebookové a webové
stránce Zámku Svijany a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Vyhraj vstupenky na koncert skupiny TĚLA“:

1. Pořadatel a organizátor
a. Pořadatelem soutěže je společnost Pivovar Svijany a.s., se sídlem Svijany č. p. 25, 463 46 Svijany, IČ
250 35 207 (dále jen „Pořadatel“).

2. Podmínky účasti v soutěži
a. Soutěžícím (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“) se může stát pouze fyzická osoba starší 18
let, která splní stanovená pravidla soutěže a v termínu od 7. 7. 2020 do 9. 7. 2020 učiní na facebookové
stránce následující kroky:




Označí facebookovou stránku Zámek Svijany symbolem TO SE MI LÍBÍ.
NASDÍLÍ facebookový příspěvek o soutěži „Vyhraj vstupenky na koncert skupiny TĚLA“ na své
Timeline.
Do KOMENTÁŘE u facebookového příspěvku o soutěži „Vyhraj vstupenky na koncert skupiny
TĚLA“ napíše název písničky od skupiny TĚLA, která by na jejich zámeckém koncertě měla zaznít.

b. Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území České republiky.
e. Účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je
uvedeno dále v těchto pravidlech.
f. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby
jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

3. Mechanika soutěže, určení výherců, kontaktování výherců a výhra
a. Soutěž probíhá na sociální síti Facebook a webové stránce www.zameksvijany.cz.
b. Termín konání soutěže od 7. 7. 2020 do 9. 7. 2020.
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c. Do soutěže se zájemce zapojí splněním všech tří podmínek, které jsou vypsány tučně v části 2.
Podmínky účasti v soutěži v odstavci a.
d. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak).
e. Soutěžní komentář v žádném případě nesmí:
§ být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky a komunitními pravidly sociální
sítě Facebook;
§ obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně
přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
§ obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
§ hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
§ podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
§ obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo
práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky
nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
§ obsahovat skrytou reklamu a jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo
organizátora.
f. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.
g. Po skončení soutěže Zámek Svijany vylosuje 1 výherce, který vyhraje 2 vstupenky na koncert skupiny
TĚLA, který se bude konat na Zámku Svijany dne 16. 7. 2020 od 19:30 hodin. Jméno výherce bude
zveřejněno nejpozději 10. 7. 2020 na facebookových a webových stránkách Zámku Svijany.
h. Výherce bude nejpozději do 13. 7. 2020 kontaktován na svůj facebookový profil.
ch. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 5 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.
i. O přesném způsobu doručení / čerpání výhry bude výherce informován na svůj facebookový profil.
m. Výhra obsahuje:
2 vstupenky na koncert skupiny TĚLA, který se bude konat na Zámku Svijany dne 16. 7. 2020 od 19:30
hodin
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5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
a. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými
právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně za účelem realizace této soutěže
dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v
rozsahu jméno a příjmení, nick na sociální síti Facebook, e-mailová adresa a soutěžní fotografie. V
případě výhry bude rovněž zpracovávána korespondenční adresa výherce za účelem jejího zaslání.
Osobní údaje budou užity výlučně za účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu
trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a
realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.
b. Správcem osobních údajů je pořadatel. Zpracováním bodu 1 b) může být pověřen organizátor, který
pro účely tohoto zpracování bude v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných právních
předpisů. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto
zpracovatelé osobních údajů marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem
obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a
právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožnují příslušné
právní předpisy.
c. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních
údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné se soutěže účastnit.
Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další
práva dle příslušných právních předpisů, zejména právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, dále právo požadovat opravu, doplnění nebo výmaz
jím poskytnutých osobních údajů. Od 25. května 2018 má rovněž právo na přenositelnost údajů, právo
vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo právo na omezení zpracování.
d. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel je oprávněn užít v případě jejich
výhry v soutěži v souladu s ust. 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jméno,
příjmení a místo bydliště výherce soutěže v mediích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb, s tím, že mohou
být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a
to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
e. Soutěžící bere na vědomí, že je oprávněn souhlas s poskytnutím osobních údajů prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. kdykoli jakoukoli formou odvolat.

6. Závěrečná ustanovení
a. Účastí v soutěžích vyjadřují soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazují se je plně dodržovat.
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b. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se
společností Facebook.
c. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv sociální síti Facebook,
resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.
d. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
e. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v
hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel
si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek účasti v soutěži.
f. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
g. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo nahradit výhru jinou odpovídající výhrou dle svého
uvážení, která bude obdobné hodnoty.
h. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné
závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než jsou uvedená v těchto
pravidlech.
Tato pravidla vstupují v platnost dne 7. 7. 2020.
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