1.

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Ogilvy & Mather spol. s r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2a,
č. p. 1064, PSČ 170 00, IČ 45794511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 11330 (dále jako organizátor), která organizuje soutěž v rámci Evropského
sociálního fondu v České republice a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod
dohledem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (pořadatel).

2.

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na webových stránkách www.vetsisance.cz a je rozdělena do 2 soutěžních kol,
přičemž předpokládaná data těchto soutěžních kol byla stanovena následovně:
•
•

1. 4.–31. 5. 2015
3. 8.–16. 9. 2015
(dále jako doba platnosti soutěže).

3.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky
(dále jako soutěžící), která v době platnosti soutěže navštíví webové stránky soutěže www.vetsisance.cz,
uvede svoji e-mailovou adresu, potvrdí svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže (včetně udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů) a uvede odpovědi na soutěžní otázky.
Soutěžící se bude moci účastnit soutěže opakovaně, ale pouze jednou v rámci každého soutěžního
kola a za předpokladu, že se již nestal výhercem hlavní ceny v soutěži v předešlém soutěžním
kole.

4.

VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
4.1 Podmínky
V rámci každého jednotlivého kola soutěže bude určeno 10 (deset) soutěžících, kteří se stanou výherci
v soutěži pro dané soutěžní kolo a kteří získají propagační předměty Evropského sociálního fondu,
a dále pak jeden soutěžící, který se stane výhercem hlavní ceny – balíčku MS Office 365 pro
domácnosti (předplatné na 1 rok) a výukového softwaru Edu-learning pro výuku Wordu, Power Pointu,
Excelu a Outlooku.
Výherci se stanou ti soutěžící, kteří správně odpovědí na soutěžní otázky v daném soutěžním kole
a splní další podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, a to v pořadí podle dosažených
bodů. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat o výherci ze soutěžících se shodnými hlasy los.

4.2 Předání výher
Výherci budou o svých výhrách informováni prostřednictvím informačního e-mailu na e-mailovou adresu,
kterou uvedli při registraci do soutěže, a to nejpozději do 14 dnů od skončení daného soutěžního
kola. V informačním e-mailu bude obsažena výzva pro sdělení kontaktních údajů pro zaslání výher
v soutěži a rovněž způsob, kterým budou výhry předány.
Neoznámí-li výherce nejpozději do 25. dne ode dne odeslání e-mailové zprávy s oznámením o výhře
své kontaktní údaje pro zaslání výhry, výhra bez dalšího propadá ve prospěch pořadatele.
Seznam výherců bude vždy zveřejněn na webových stránkách soutěže www.vetsisance.cz.

5.

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi
či k subjektům podílejícím se na zajištění této soutěže a jejich rodinní příslušníci (příbuzní)
v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec včetně osob žijících s nimi ve společné
domácnosti.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto
pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících,
u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.
Vyloučen ze soutěže je každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo
který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu
k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem; dále si pořadatel
vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže,
a to včetně práva změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která
je pořadatelem stanovena.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce,
nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce,
z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho
straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně
formou zaslání elektronického sdělení – e-mailu – výherci.
Pořadatel zajistí uhrazení případné
s příslušnými právními předpisy.

srážkové

daně,

kterou

jsou

zatíženy

výhry

v

souladu

Pořadatel neodpovídá za ztrátu či poškození výhry při její přepravě.

7.

OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži každý soutěžící:
a) dává pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním této soutěže – tedy organizátorovi – v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů
s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím
v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této
soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele;
b) dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas
se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa, a stane-li se výhercem, též
jméno, příjmení, adresa bydliště, případně jiných údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí
v soutěži nebo předáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí
též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích
prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto
soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím,
aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány
i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním
zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje
soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích
z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se

domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat
doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného
požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen
z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
c) stane-li se výhercem, dává pořadateli, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném
znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových
i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem
v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na
všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby,
s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného
díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního
a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým
pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

8.

PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci
soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České
republiky.

V Praze dne 23. 2. 2015

