Podmínky soutěže „Soutěž o nápoj Gatorade v časopise Pro Football“
(dále také „Podmínky“ nebo „Podmínky soutěže“)
§1
OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátorem Soutěže „Soutěž o nápoj Gatorade v časopise Pro Football 10/18“ (dále také „Soutěž“)
je Egmont Polsko s.r.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Dzielna 60, směrovací číslo 01-029 zapsaná do
živnostenského rejstříku obvodním soudem města Varšavy, oddělením XII Ekonomickým Státního
soudního registru pod číslem KRS 0000037991 (výpis z živnostenského rejstříku je přiložen ke
Smlouvě jako příloha č.3), NIP 5260207752, se vstupním kapitálem 8.761.580,00 zl (dále také
„Organizátor“).
1.

Sponzory cen Soutěže nebo dárci cen Soutěže podle čl. 921 Občanského zákoníku jsou:
Egmont PL, Žirovnická 3124, 106 00 Praha 10

2.
3.
4.

Soutěž je spravována na stránkách časopisu Pro Football 10/18
Podmínky stanovují pravidla Soutěže a vymezují práva a povinnosti účastníků Soutěže.
Organizátor zajišťuje technickou přípravu a průběh Soutěže a nenese odpovědnost za Sponzorovo
jednání či opomenutí.
Podmínky Soutěže jsou dostupné na stránce www.egmont-casopisy.cz/soutezni-pravidla.

5.

§2
CÍLE SOUTĚŽE
Cílem soutěže je propagace časopisu Pro Football.
§3
DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
1.

Soutěž trvá ode dne 24. 10. 2018 do dne 21. 11. 2018 (dále také „Doba trvání soutěže“)

2.

Organizátor si vyhrazuje právo na prodloužení Doby trvání Soutěže ze závažných důvodů, tedy
z důvodů obchodních, technických nebo ekonomických. Prodloužení Doby trvání Soutěže bude
Účastníkům oznámeno na stránce www.egmont-casopisy.cz/soutezni-pravidla.
§4
PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

1.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které se seznámily s obsahem Podmínek Soutěže a bez výhrad
s ním souhlasily.

2.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni čtenáři časopisu Pro Football se současnou korespondenční
adresou na území České republiky a Slovenska, kteří splňují požadavky vymezené v těchto
Podmínkách:

a.

zúčastní se soutěže v rámci požadavků stanovených těmito Podmínkami;
zašlou soutěžní práci, o níž se hovoří v § 5 čl. 1 těchto Podmínek (dále také: „Soutěžní práce“), za
předpokladů vymezených v Podmínkách Soutěže na adresu: Egmont Publishing se sídlem v Praze,
Žirovnická 3124, Praha 10, 106 00 a připojí heslo Soutěž Pro Football 10/18.

3.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora / Sponzora, ani členové
jejich nejbližší rodiny, tedy manželky, rodiče a prarodiče, děti a vnuci, sourozenci, adoptované děti
nebo adoptivní rodiče.

4.

Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze 1 (jednou).

5.

Účastník Soutěže, který není plně způsobilý k právním úkonům, tj. např. osoba, která ještě nedosáhla
věku 18-ti let, se může Soutěže zúčastnit pouze v případě, že předloží právně účinný souhlas
zákonného zástupce s účastí v Soutěži a také se zpracováním osobních údajů souvisejícím s potřebami
průběhu a zakončení Soutěže, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Tento souhlas je požadován jako příloha Soutěžní práce.
§5
PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.

Soutěž spočívá v provedení Soutěžní práce – napsání dopisu a zodpovězení kvízu Účastníkem. Dále
musí Účastník k Soutěžní práci přiložit prohlášení rodiče / zákonného opatrovníka s jeho souhlasem o
užití podobizny účastníka Soutěže.

2.

Účastník dává Organizátorovi / Sponzorovi souhlas k užívání Soutěžní práce. Účastník prohlašuje, že
vlastní závazný, relevantní zákonnou formou vyjádřený souhlas Uživatelů nebo třetích osob,
nacházejících se na Soutěžní práci, a k poskytnutí jejich podobizny v Soutěžní práci také Organizátorovi
/ Sponzorovi.

3.

Soutěžní práce mohou být přihlašovány pouze v Období průběhu Soutěže.

4.

Vlastnická a autorská práva k Soutěžní práci musí náležet Účastníkovi a nesmí být předmětem
zástavního práva nebo zatížena nároky třetí osoby. Tato práva také nemohou být přenesena na třetí
osobu až do dne ukončení Období průběhu Soutěže.

5.

Účastník vyjadřuje souhlas, aby mu Organizátor zasílal informace týkající Soutěže.
§6
POROTA SOUTĚŽE

1.

Soutěžní práce hodnotí porota, její složení určuje Organizátor (dále také „Porota Soutěže“).

2.

Porota soutěže jedná v souladu s pravidly obsaženými v těchto Podmínkách a rozhoduje o udělení Cen.
§7
VÝHERCI SOUTĚŽE A OCENĚNÉ OSOBY

1.

Výherci soutěže se stávají Účastníci, jejichž Soutěžní práce byly Porotou soutěže vyhodnoceny jako
nejzajímavější, nejoriginálnější a nejnápaditější (dále také „Výherci soutěže“).

2.

V soutěži budou vybráni 2 Výherci Soutěže a 0 dalších osob bude oceněno.

3.

Porota soutěže má ve svém rozhodování popsaném v tomto paragrafu naprostou volnost a může při
výběru oceněných Soutěžních prací přijmout zcela libovolná kritéria vycházející ze subjektivních pocitů.

§8
CENY A ČESTNÁ OCENĚNÍ
1. Výherci soutěže obdrží tyto ceny:
Sportovní nápoj Gatorade v prášku

2.

Ceny / Čestná ocenění není možné vyměnit, změnit a právo na Cenu / Čestné ocenění má pouze
Výherce Soutěže / Osoba oceněná a není možné je postoupit někomu jinému. Cenu / Ocenění může
využívat pouze Výherce Soutěže / Osoba oceněná.
§9
ZAKONČENÍ SOUTĚŽE

1.

Organizátor bude Výherce Soutěže / Osoby oceněné / Dodatečně oceněné informovat o udělení Cen /
Ocenění a o jejich vítězství či ocenění prostřednictvím e-mailu zaslaného na jejich e-mailovou adresu
(dále také „Informace“), a to do 7-mi dnů ode dne určení Výherců Soutěže / Osob oceněných.

2.

Základní podmínkou pro předání Cen / Ocenění je, že Výherci Soutěže / Osoby oceněné musí na
kontaktní adresu uvedenou v Informaci zaslat následující údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště nebo
korespondenční adresa na území České republiky a Slovenska, telefonní číslo, dle pokynů uvedených
v Informaci.

3.

V případě, že Výherce Soutěže / Osoba oceněná nesplní do 7-mi pracovních dnů ode dne, kdy mu byla
Organizátorem zaslána Informace, požadavek stanovený v čl. 2 tohoto paragrafu, nebo i jiné podmínky
předání Ceny / Ocenění, Organizátor si vyhrazuje právo udělit Cenu / Ocenění jiné osobě vybrané
v souladu s těmito Podmínkami Soutěže.

4.

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo publikovat jména, příjmení, fotografie, vítězné práce a další
informace o Výhercích Soutěže / Osobách oceněných v rámci internetového portálu, na webových
stránkách, v sociálních médiích a v časopise Pro Football, čemuž Výherce Soutěže / Osoba oceněná
tímto uděluje svůj souhlas.

5.

Ke zveřejnění údajů Výherců Soutěže / Osob oceněných Organizátorem dojde na webových stránkách
nejpozději do 25. 11. 2018 (dále také: „Vyhlášení výsledků Soutěže“).

6.

Ceny / Ocenění budou Výhercům Soutěže / Osobám oceněným zaslány poštou nebo kurýrem na
adresu uvedenou Účastníkem nejpozději do 14-ti dnů ode dne ukončení reklamačního procesu
Soutěže vymezeného v § 10 těchto Podmínek a po splnění všech požadavků Výhercem Soutěže /
Osobou oceněnou stanovených těmito Podmínkami.

7.

Sponzor si v souladu s čl. 921 § 3 Občanského zákoníku vyhrazuje, že vlastnická a autorská práva
oceněných Soutěžních prací nabývá Sponzor dnem předání Ceny – Výherci / Ocenění – Osobě
oceněné.
§ 10
REKLAMACE

1.

Veškeré reklamace týkající se způsobu provedení Soutěže jsou Účastníci povinni formulovat písemně a
zaslat na korespondenční adresu Organizátora Soutěže (dále také: „Reklamace“).

2.

Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení, přesnou adresu Účastníka a také podrobný popis a
uvedení důvodů podání Reklamace.

3.

Případné Reklamace jsou přijímány v průběhu 14-ti dnů ode dne Vyhlášení výsledků Soutěže.

4.

Reklamace musí být zaslány dopisem na adresu: Egmont Publishing se sídlem v Praze, Žirovnická 3124,
Praha 10, 106 00, s připojeným heslem Soutěž Pro Football 10/18. Na Reklamace obdržené po uplynutí
lhůty vymezené v čl. 3 tohoto paragrafu nebude brán zřetel. O přijetí Reklamace k posouzení
rozhoduje datum na poštovním razítku.

5.

Reklamace posuzuje Organizátor.

6.

Organizátor se při posuzování Reklamace podrobně řídí ustanoveními těchto Podmínek.

7.

Reklamace budou posuzovány v průběhu 10-ti pracovních dní ode dne jejich obdržení Organizátorem,
ovšem ne později než do 1. 12. 2018.
§ 11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Obsah Podmínek je dostupný na webové stránce www.egmont-casopisy.cz/soutezni-pravidla.

2.

Účastník Soutěže nese plnou odpovědnost za porušení autorských práv děl použitých v rámci Soutěžní
práce. V případě, že proti Organizátorovi nebo Sponzorovi vystoupí třetí osoby s nároky spjatými
s porušením autorských práv u děl použitých Účastníky během tvorby Soutěžních děl, Účastník se
zavazuje osvobodit Organizátora nebo Sponzora od povinnosti vyrovnání jakýchkoli nároků třetích
osob spjatých s porušením autorských práv a pokrýt požadavky těchto třetích osob v jejich plné výši, a
to pokaždé, kdy ho o to Organizátor / Sponzor požádá.

3.

Účastník Soutěže tímto vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem pro
potřeby spjaté s průběhem a ukončením Soutěže v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR) oznamujeme, že Správcem
osobních údajů je Egmont Polsko s.r.o., sídlem ve Varšavě, ul. Dzielna 60, PSČ 01-029. Oznamujeme, že
poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s účastí v Soutěži. Základem zpracování osobních údajů
je souhlas osoby, jíž se údaje týkají (čl. 6, odst. 1 a) GDPR), a zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl. 6, odst. 1 c) GDPR). Oznamujeme, že osobní údaje mohou být
poskytnuty zpracovatelům údajů podle obecně platných právních ustanovení a mohou být poskytnuty ke
zpracování dle platnosti čl. 28 GDPR. Oznamujeme, že osobní údaje nejsou předávány do třetí země. V případě
předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se může takové předání odehrát pouze podle
pravidel obsažených v čl. 46, odst. 47 nebo 49 GDPR. Oznamujeme, že osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou v závazných právních ustanoveních. Oznamujeme, že právo požadovat po Správci přístup k
osobním údajům má osoba, které se údaje týkají, a ta má také právo požadovat jejich opravu, odstranění nebo
omezení zpracovávání, má právo zpracovávání odmítnout, nebo má právo požadovat převedení svých údajů.
Informujeme o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, přičemž odvolání
souhlasu bude mít za následek nemožnost zúčastnit se Soutěže. Informujeme o právu podání stížnosti
k dozorčímu orgánu, tj. Generálnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů se sídlem ul. Stawki 2, Varšava (s

pozdějšími změnami k Úřadu na ochranu osobních údajů). Oznamujeme, že poskytnutí osobních údajů je
podmínkou účasti v Soutěži a jejich neposkytnutí způsobí znemožnění účasti v Soutěži. Oznamujeme, že
poskytnuté osobní údaje nepodléhají profilování.

