PRAVIDLA SOUTĚŽE
(Kvíz o vstupenky na Mezi Ploty a mobilní telefony)
Smyslem je úprava pravidel soutěže Kvíz o vstupenky na Mezi ploty a mobilní telefony
dále jen „soutěž“). Tento statut závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke
spotřebitelům na území České republiky. Pokud porušíte tato oficiální pravidla soutěže,
může Vás organizátor soutěže podle vlastního uvážení ze soutěže vyloučit.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost NedomYsleno ČR s.r.o. se sídlem Hrusická
2510/2, 141 00 Praha 4, IČO: 27390381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110723 (dále jen organizátor). Kontaktní
osobou organizátora je Robert Kozler kontaktní email: info@meziploty.cz.

2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost NedomYsleno ČR s.r.o. se sídlem Hrusická 2510/2,
141 00 Praha 4, IČO: 27390381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 110723 (dále jen pořadatel).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v době od 14.6.2020 do 30.6. 2020 (dále jen doba konání soutěže).

4. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České
republiky, které jsou starší 18-ti let (u osob mladších 18-ti let je pro účast v soutěži
vyžadován souhlas zákonného zástupce) a které mají platný e-mailový účet a účet
na Facebooku.

Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele ani organizátora soutěže, ani jejich
sesterských, dceřiných společností a dalších spolupracujících osob nebo jejich
dodavatelů jakož i jim osob blízkých dle 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba,
která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.
Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI
Do soutěže se lze přihlásit přes odkaz https://m.me/meziploty?ref=kvizPartneri a
následného

kliknutí

na

tlačítko

„Spustit

kvíz“.

Soutěž

probíhá

pomocí

automatizovaných zpráv v Messengeru.
Účastník soutěže bude postupně výzvám k opovědím na soutěžní otázky. Za každou
správně zodpovězenou získá jeden bod. Pokud odpoví správně na všechny otázky, získá
nárok na výhru – vstupenky na Mezi ploty. V opačném případě nevyhrává nic. Každý
výherce má možnost zodpovědět bonusovou tipovací otázku. 10 výherců, jejichž tip
bude mezi 10 nejbližšími, vyhraje jeden z deseti mobilních telefonů:
1. – 4. nejbližší tip vyhraje Samsung Galaxy J7,
5. – 7. nejbližší tip vyhraje Honor 8,
8. – 10. nejbližší tip vyhraje Huawei P10 lite.
Účastník se kvízu může zúčastnit pouze jednou.

6. VÝBĚR VÝHERCŮ
Výherci vstupenek se stane prvních 150 účastníků, kteří odpovědí správně na všechny
otázky kvízu. Každý výherce obdrží jednu vstupenku na Mezi Ploty 2021. Pokud
budou všechny výhry rozdané, bude o tomto faktu informován účastník ihned po
kliknutí na tlačítko „Spustit kvíz“.
Zda soutěžící vyhrál vstupenku se dozví ihned po zodpovězení poslední otázky
prostřednictvím Messenger zprávy. Výherce bude vyzván k vložení emailu k odeslání
elektronické vstupenky.
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Výherci bonusové tipovací otázky se stane 10 výherců, jejichž tip bude nejblíže správné
odpovědi.
Zda soutěžící vyhrál bonusovou tipovací otázku se dozví do 10. srpna 2020.
Pokud se ukáže, že účastník vystupuje pod falešnou registrací, případně se registruje
několikrát, nebo uvedl cizí nebo neplatný email, ztrácí taktéž nárok na výhru.

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Vstupenka bude soutěžícímu zaslána do 30 dnů po spuštění předprodejů vstupenek na
rok 2021, nejpozději však do 31.1.2021.
Mobilní telefon bude výherci zaslán nejpozději do 31.8.2020.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY
Vybraní výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailových adres, které uvedli
v registračním formuláři. Účastník, který neuvede v registračním formuláři svou
emailovou adresu, ztrácí nárok na výhru.
Mobilní telefony budou rozeslány poštou. Výherce, který neuvede adresu pro doručení
mobilního telefonu, ztrácí nárok na výhru.

9. OSOBNÍ ÚDAJE
Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je plnění zákonných
povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících
se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních
nároků. Dále může zadavatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj.
nabízení produktů a služeb zadavatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004Sb., o některých službách informační
společnosti, a to po dobu tří let–účelem zpracování je informování soutěžících o
produktech a službách zadavatele a spotřebitelských akcích zadavatele. Zákonným
důvodem pro dané zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů
zadavatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou
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zejména provádění přímého marketingu. Ke zpracování osobních údajů výherce
soutěže (konkrétně jména, příjmení) pro účely uveřejnění informace o výherci dochází
na základě souhlasu subjektu údajů a to po dobu 2 let.
Zadavatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže
nebo plnění zákonem stanovených povinností,
je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel a další osoby, které se s
pořadatelem na pořádání soutěže podílí.
U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu)
může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
Soutěžící má právo zadavatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho
osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích
zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou
osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat
bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů
Soutěžící má právo požadovat, aby zadavatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní
údaje již nejsou potřebné pro účely ,pro které byly shromážděny nebo zpracovávány,
pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje
zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání,
je zadavatel povinen této žádosti vyhovět.
Soutěžící má právo požadovat, aby zadavatel omezil zpracování jeho osobních údajů,
pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti),
pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud
jižzadavateljehoosobníúdajenepotřebujeproúčelyzpracování,alesoutěžícíjepožadujepro
určení,výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je zadavatel
pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem
soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.
Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl zadavateli, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému
správci osobních údajů.
Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro
účely přímého marketingu a zadavatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále
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nezpracovávat. Vznesení námitky může soutěžící provést na webové stránce
prostřednictvím formuláře k tomuto účelu určeného.
Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u zadavatele
prostřednictvím e- mailu vnejsi-vztahy.cz@cchellenic.com Úřad na ochranu osobních
údajů (http://www.uoou.cz).

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně
změny doby jejího trvání, či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode
dne uveřejnění na https://www.facebook.com/meziploty/
Organizátor ani pořadatel neručí za případné prodlevy v doručení výhry způsobené
třetími osobami. Bude-li mít pořadatel či organizátor odůvodněné podezření na
podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která mu napomohla
či mohla napomoci k výhře, bude takový účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i
v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která mu napomohla či mohla
napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly či podmínkami této soutěže nebo
se zásadami poctivé soutěže a fair play. Výhru za účast v soutěži nelze vymáhat soudní
cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k
elektronickým sociálním sítím Facebook a Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s
tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv
elektronickým sociálním sítím Facebook a Instagram. V ostatním se soutěž a vztahy
mezi účastníkem a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České
republiky.

V Praze, dne 1.6.2020
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