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Úplná pravidla soutěže „Kvíz – světový den sluchu“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Kvíz – světový den sluchu“ (dále jen
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže.
1.

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost REJA spol. s r. o., se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 305/21, PSČ 746 01, IČ
44738706, zapsaná v registru obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 2714 (dále
jen “pořadatel)”.
2.

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku
je fanouškem facebookové stránky Phonak (označila facebookovou stránku jako „To se mi líbí“), není ze soutěže
vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).
Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet,
zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu
soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být
pořadatelem vyloučen ze soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem na
organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková
vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu
soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.
Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky
soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími.
Účast v soutěži je dobrovolná.
3. Způsob provedení soutěže
Pořadatel zveřejní na facebookové stránce příspěvek se soutěžní otázkou a třemi soutěžními odpověďmi (dále jen
„soutěžní otázka“).
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že zvolí jednu ze tří nabízených odpovědí na soutěžní otázku a odpověď zašle
do soukromé zprávy na facebookový účet Phonak.
Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou, tj. zaslat pouze jednu odpověď v soukromé zprávě.
Zašle-li více odpovědí, bude se brát ohled pouze na první doručenou.
Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel
je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl
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výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé
ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel
má výlučné právo určit objektivně správné zodpovězení soutěžní otázky. Po určení správné odpovědi není
soutěžící oprávněn rozporovat její správnost.
Doba konání soutěže začíná zveřejněním soutěžní otázky 1. března 2021 a končí nedělní půlnocí 7. března 2021.
Po uplynutí doby konání soutěže budou vyhodnoceny odpovědi soutěžících. Výherci budou vylosování ze
soutěžících, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku, a kteří splnili všechny podmínky soutěže. Po skončení
doby konání soutěže bude vylosován jeden (1) soutěžící, který získá výhru (dále jen „výherce“).
Vylosování výherce proběhne nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí doby konání soutěže.
Výhra v soutěži je následující:
- sportovní batoh Phonak
- hliníková lahev na pití značky SIGG 0,6 l
V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud
výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, který také
splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.
4.

Předání výhry

Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy a pro účel zaslání výhry poskytne své osobní údaje
(jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu).
Výhra v soutěži bude pořadatelem doporučeně zaslána na adresu, kterou mu výherce sdělí, a to nejpozději do
jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se
pořadatel s výhercem jinak. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za
nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
5.

Zpracování osobních údajů

Účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů
nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí
údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže
odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím
pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele.
Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č.480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu
(maximálně na dobu dvou let).
Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat
pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že
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pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav
(zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li
pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení §21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící
výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku,
bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména
oznámením výherců.
7. Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými
elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či webových stránek.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a
povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy
České republiky.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či ji ve
výjimečných případech ze závažných důvodů úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez
jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak bez nároků případně nahradit jednotlivé výhry
za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a
nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.
Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není
oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v
souvislosti s převzatými výhrami.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti
Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti
Facebook. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od jakýchkoliv případných závazků vůči účastníkům.
Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na webové stránce pořadatele www.sluchadlaprozivot.cz. V případě rozporu
mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a
těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách mají přednost tato úplná pravidla.
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