PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE: Jakou věc si nikdy nezapomenete vzít na dovolenou?
1.
1.1

OBECNÉ INFORMACE

Organizátor (dále jen „Organizátor“):
Deloitte Advisory s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
zapsán v obchodním rejstříku u:

1.2

Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 Vinohrady
27582167
CZ27582167
Petrem Viktorou
Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 113225

Pořadatel (dále jen „Pořadatel“):
Česká pošta, s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku u:

1.1.

Soutěž „Jakou věc si nikdy nezapomenete vzít na dovolenou?“ (dále jen Soutěž) se řídí
podmínkami uvedenými v těchto Podrobných pravidlech (dále jen Pravidla), která popisují práva
a povinnosti jejích účastníků a pravidla Soutěže.
2.

2.1.

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 29. 7. 2020 00:00:01 hod. do 2. 8. 2020
24:00:00 hod. (dále jen Doba platnosti soutěže).
3.

3.1.

Politických vězňů 909/4, Praha 1
47114983
CZ47114983
Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále
jen Soutěžící), která:
a) dosáhla věku 18 let nejpozději v den předcházející prvnímu dni Doby platnosti soutěže;
b) je způsobilá k právnímu jednání;
c) je registrována na sociální síti Facebook;
d) má po celou Dobu platnosti soutěže aktivní osobní účet na sociální síti Facebook;
e) splní další podmínky stanovené těmito Pravidly.

3.2.

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou zapojené do organizace Soutěže, tedy osoby, které
by jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit průběh Soutěže, a to včetně osob v pracovním a/nebo
jiném podobném vztahu k Pořadateli a/nebo Organizátorovi a jejich osoby blízké ve smyslu
ustanovení § 22 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane
osoba vyloučená dle předchozí věty, výhra se jí neodevzdá.

3.3.

Podmínkou účasti v Soutěži je, že Soutěžící vloží v Době platnosti soutěže pod příspěvek označený
jako „Soutěž o voucher na 5ks Pohlednici Online!“ (dále jen Soutěžní příspěvek), zveřejněný
Pořadatelem v Době platnosti soutěže na facebookovém profilu České pošty s názvem
Pohlednice Online (dále jen Soutěžní profil) komentář, přičemž tento komentář bude obsahovat
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odpověď na otázku položenou v samotném příspěvku. Může to být pouze text nebo i obrázek
(dále jen Soutěžní komentář).
3.4.

Soutěžící vstupem do Soutěže a publikací Soutěžního komentáře potvrzuje, že:
a) je výhradním autorem veškerého obsahu Soutěžního komentáře, nebo že má řádný souhlas
(spolu)autorů obsahu Soutěžního komentáře;
b) má řádné souhlasy od všech osob zachycených či popisovaných v Soutěžním komentáři;
c) má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a
jiných podobných nehmotných statků zachycených v Soutěžním komentáři, to vše k užití v
Soutěži v souladu s těmito Pravidly a v souladu s podmínkami určenými provozovatelem
elektronické sociální sítě Facebook (dále jen Provozovatel sociální sítě).

3.5.

Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit a ze Soutěžního profilu odstranit všechny Soutěžní
komentáře, které mají nebezpečný nebo hanlivý obsah; které podněcují nenávist, podporují
diskriminaci nebo znevažují jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu,
náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána,
sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se
systémovou diskriminací či marginalizací; a dále všechny Soutěžní komentáře s agresivním a/nebo
vulgárním obsahem; jako i Soutěžní komentáře poškozující dobré jméno Pořadatele a/nebo
Organizátora.

3.6.

Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit všechny Soutěžní komentáře, které jakkoliv odporují
těmto Pravidlům.

3.7.

Každý Soutěžící může vložit pouze jeden Soutěžní komentář, přičemž tento musí splňovat všechny
náležitosti uvedené v těchto Pravidlech.

3.8.

Není možné vkládat Soutěžní komentáře jménem třetí osoby, a to ani s jejím vědomím.

3.9.

Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví Pravidlům
nebo jakýmkoliv způsobem Pravidla poruší nebo se dopustí nekalého jednání; a to i se zpětnou
platností. Všechny Soutěžní komentáře vložené v Době platnosti soutěže jménem vyloučeného
Soutěžícího se pokládají za neplatné.
4.

VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

4.1.

Do soutěže byly vloženy celkem 3 výhry: 3 ks voucheru každý z nich na 5 ks Pohlednice Online
s platností do 30. 9. 2020 k odeslání zdarma na adresu do ČR (dále jen Výhra).

4.2.

Ze všech Soutěžních komentářů, vložených Soutěžícími v Době platnosti soutěže, vybere
Organizátor tři komentáře, které získali v předem definované době nejvyšší počet „to se mi líbí“.
Jeho autor získá nárok na Výhru (dále také jen Výherní komentář, Nárok a Výherce).

4.3.

Výběr Výherního komentáře se uskuteční nejpozději do 7 kalendářních dnů od data ukončení
Doby platnosti soutěže.

4.4.

Výherce bude o Nároku na výhru informován nejpozději 7 kalendářních dnů od data výběru
Výherního komentáře.

4.5.

Výherce bude o Nároku informován prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem (dále
jen Oznámení). Výherce bude v Oznámení vyzván ke sdělení osobních údajů Pořadateli za účelem
doručení Výhry v rozsahu dle článku 7.1 těchto Pravidel.

4.6.

Má-li Výherce zájem o převzetí Výhry, je povinen sdělit své osobní údaje Pořadateli
prostřednictvím soukromé zprávy odeslané na adresu Soutěžního profilu v prostředí Facebook, a
to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data odeslání Oznámení Pořadatelem.
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5.

DISTRIBUCE VÝHER

5.1.

Výhry budou distribuovány elektronickou formou zasláním na emailovou adresu Výherce, který je
povinen si kontrolovat všechny složky svého emailového účtu pro případ, že by email s Výhrou
byl doručen např. do nevyžádané pošty. Reklamace doručení není přípustná.

5.2.

Výhra bude Výherci odeslána emailem, přičemž jako doručovací údaje budou použity osobní údaje
poskytnuté Výhercem.

5.3.

Výhra bude Výherci odeslána elektronicky nejpozději do 3 kalendářních dnů od data přijetí
osobních údajů Výherce Pořadatelem.

5.4.

Výhry, které z jakéhokoliv důvodu nebyly v Soutěži přiděleny; nebo nebyly doručeny z důvodu
spočívajících na straně Výherce nebo třetích stran nebo vyšší moci; nebo nebyly Výhercem
převzaty; propadají ve prospěch Pořadatele.
6.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru Výhrou obdobného typu a hodnoty; a
měnit podmínky předání Výhry v případě, že mu Výhra nebyla poskytnuta tak, aby mohla být
Výherci předána v souladu s těmito Pravidly.

6.2.

Výherci nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Výhru nelze na Pořadateli vymáhat.

6.3.

Výhru nelze směnit za peníze a/nebo požadovat jiný typ Výhry, než je uvedeno v těchto
Pravidlech.

6.4.

Pořadatel neodpovídá za dostupnost, funkčnost a kvalitu datových a/nebo hlasových služeb, které
Soutěžící využívá.

6.5.

Pořadatel neodpovídá za dostupnost a funkčnost Soutěžního profilu, pokud důvody spočívají na
straně Provozovatele sociální sítě nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí.

6.6.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení vzniku Nároku na Výhru, za nemožnost navázat
se Soutěžícím kontakt a/nebo za důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo
jsou zaviněny vyšší mocí.

6.7.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, jehož chování nebo obsah profilu
na Sociální síti odporují pravidlům Provozovatele sociální sítě. V případě takového zjištění bude
účet Soutěžícího nahlášen Provozovateli sociální sítě jako závadný a případné vydání Výhry bude
pozastaveno až do vydání stanoviska odpovědným zástupcem Provozovatele sociální sítě.

6.8.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Pravidla soutěže, a to i v průběhu Doby platnosti
Soutěže.

6.9.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se Soutěže podle
vlastního uvážení a vyhrazuje si též právo kdykoliv Soutěž omezit, odložit, přerušit, předčasně
ukončit nebo Soutěž zrušit.
7.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDADŮ

7.1.

Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, zajištění jejího řádného průběhu a
plnění jejích podmínek (vč. poskytnutí Výher), bude Pořadatel jako správce zpracovávat osobní
údaje Soutěžícího. Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů
poskytnutých mu Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci Soutěže. Pořadatel
bude zejména zpracovávat název profilu Soutěžícího na sociální síti Facebook (což je nezbytné
pro účast v Soutěži) a dále u Výherce jméno, příjmení a emailovou adresu (což je nezbytné pro
poskytnutí Výhry).

7.2.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy. Osobní údaje budou
zpracovávány po Dobu platnosti soutěže a jejího vyhodnocení (vč. doby pro poskytnutí Výher),
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nestanoví-li právní předpisy jinak či není-li to nutné pro ochranu práv a oprávněných zájmů
Pořadatele.
7.3.

Pokud Soutěžící v průběhu Soutěže Pořadateli sdělí, že si nepřeje, aby jeho osobní údaje byly pro
účely Soutěže dále zpracovávány, má toto za následek automatické zrušení účasti příslušného
Soutěžícího v Soutěži bez náhrady.

7.4.

Vyjma Pořadatele mohou osobní údaje zpracovávat i další subjekty (zpracovatelé), a to výlučně
na základě smlouvy, která upravuje podmínky a parametry takového zpracování. V daném
případě může osobní údaje jako zpracovatel zpracovávat též Organizátor.

7.5.

Další informace o zpracování osobních údajů, včetně výčtu všech práv Soutěžícího souvisejících
se zpracováním jeho osobních údajů, je možné nalézt na webu www.ceskaposta.cz v sekci
Ochrana osobních údajů – GDPR.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Úplná pravidla Soutěže jsou po celou Dobu platnosti soutěže k dispozici na Soutěžním profilu, dále
na adrese webu Pořadatele soutěže na adrese https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/mobilniaplikace-pohledniceonline.
8.2. Soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni a účastí v Soutěži se je zavazují dodržovat.
8.3. Tato Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná, přidružená nebo jakkoliv jinak spojená s
elektronickou sociální sítí Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace a osobní
údaje Pořadateli, který je současně správcem, a jím pověřeným zpracovatelům, a nikoliv
Provozovateli sociální sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže
musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Provozovateli sociální sítě.
8.4. Pravidla a průběh Soutěže se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V Praze dne 28. 7. 2020
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