VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
#JIHOCESKYVENKOV
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE, SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Pořadatelem je Jihočeský venkov, z.s. se sídlem Pištín 56, 373 46 Pištín,
IČO 03674045 (dále jen „pořadatel“).
Předmětem jsou soutěže - název (dále jen „soutěž“) a období realizace
jednotlivé soutěže (dále jen „soutěžní období") je zveřejněna
na internetových stránkách www.jihoceskyvenkov.cz

2. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu platnosti na
webové stránce www. jihoceskyvenkov.cz. 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. Pouze tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná
úplná.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje
svůj souhlas s jejími pravidly a systémem vyhodnocení. Tato pravidla,
soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem, organizátorem a soutěžícími se
řídí právním řádem České republiky.

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Vzhledem k tomu, že součástí realizace soutěží jsou facebookové profily, je
soutěž určena osobám starším 13 let, které mají trvalé bydliště na území
České republiky. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří
nedodají fotografie s požadovanými parametry a kteří na dotázání
pořadatele nesdělí svůj věk pro možnost vyhodnocení soutěže. Ze soutěže
jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
těmto pravidlům nebo je poruší. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící
nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále
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.

4. JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?
Úkolem soutěžících v rámci jednotlivých soutěží je odpovědět správně
na soutěžní otázku/otázky na webových stránkách nebo sociálních

kanálech, především facebookové stránce Jihočeského venkova z.s., popř.
splnění dalších podmínek soutěží, za účelem možnosti výhry (obvykle ceny
z místní produkce z Turistické oblasti PodKletí, vstupenky na kulturní akce,
slevové vouchery, poukazy na pobyty a další).
Základní podmínky účasti v jednotlivých soutěžích:





správná odpověď na soutěžní otázku (u soutěže na webových
stránkách vázáno na poskytnutí e-mailové adresy soutěžících)
označení „To se mi líbí“ facebookové stránky Jihočeský venkov –
PodKletí (v případě soutěže na Fb)
sdílení soutěžního příspěvku (v případě soutěže na Fb)
další podmínky, dle konkrétní soutěže

Odesláním odpovědi/vložením fotografie/použitím soutěžního hashtagu
potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.
Pokud jsou součástí soutěže fotografie, musí soutěžní fotografie splňovat
kritéria konkrétní soutěže, k účasti v soutěži jsou způsobilé pouze
fotografie, které splňují kritéria konkrétní soutěže a současně žádným
způsobem neporušují tato pravidla, zákony České republiky či neohrožují
dobré mravy a dobré jméno pořadatele či organizátora. Pro fotosoutěže
jsou na webových stránkách www.jihoceskyvenkov.cz zpracována
samostatná soutěžní pravidla, obsahující všechny náležitosti.

5. URČENÍ VÝHERCŮ
Počet vítězů se bude vždy řídit pokyny v dané soutěži. V případě více
účastníků, kteří splní všechny podmínky, bude daný počet výherců
vylosován.
Přihlášením se do soutěže dává soutěžící bezvýhradní souhlas se
systémem vyhodnocení soutěže, tedy s tím, že k rozhodování dochází na
základě náhodného vylosování.

6. CENY A JEJICH PŘEDÁNÍ
Pořadatel a ostatní partneři soutěže věnují do soutěže ceny, které jsou
uvedeny u konkrétní soutěže.
Výherce bude na svém facebookovém účtu použitém při přihlášení do
soutěže kontaktován pořadatelem pro dohodnutí způsobu předání výhry,

a to maximálně třikrát během deseti pracovních dnů následujících po
vyhlášení výsledků soutěže.
Pokud je hodnota výhry vyšší než 499,-- Kč, výherce se musí prokázat
platným dokladem totožnosti (u mladších 15 let tento doklad předloží
zákonný zástupce), na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji
použitými při přihlášení do soutěže.
Výhru může soutěžící převzít osobně, nebo mu bude doručována
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se výherce odmítne
prokázat shora popsaným způsobem nebo výherce odmítne výhru převzít,
ztrácí právo na výhru a cena zůstává v držení pořadatele.
Výherci budou zveřejněni na webových a facebookových stránkách
soutěže.

7. PRÁVA A POVINNOSTI
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení těchto
pravidel soutěže soutěžícím.
Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti (případně jeho
zákonný zástupce).
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez
předchozího upozornění.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických,
obchodních nebo jiných důvodů.
Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně
vymáhat.
Výhry v soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání
jiné ceny, než která výherci přísluší.
Výhry nejsou právně vymahatelné.
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny
telefonního čísla/e-mailové nebo poštovní adresy či elektronického účtu u
platforem (facebooku) nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do
soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb
či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE
PRAVIDEL GDPR
Nezbytnou podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je poskytnutí osobních
údajů soutěžícího pořadateli (společnosti Jihočeský venkov, z.s.) – emailové adresy, adresy facebookového účtu, v případě soutěžícího, jehož
odpověď byla v soutěži vybrána, pak i věk soutěžícího. Bez poskytnutí
shora popsaných osobních údajů je účast soutěžícího vyloučena, a to
z organizačních důvodů – soutěžícího by totiž nebylo možné identifikovat,
kontaktovat, zařadit do soutěžní kategorie, pořadatel by nemohl ověřit
platnost účasti soutěžícího v soutěži a soutěžícímu by nemohla být předána
případná výhra.
Svou účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním svých
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve
sdělovacích prostředcích a na webových a facebookových stránkách
pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za
účelem vyhlášení výherců a sdělování výsledků soutěže veřejnosti.
Soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na:






odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud byl osobní
údaj zpracováván na základě takového souhlasu,
přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního
údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje,
přenositelnost osobního údaje,
vznesení námitky proti zpracování osobního údaje (námitka se vznáší
u organizátora),
podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

a případně další práva založená
problematiku ochrany osobních údajů.

právními

předpisy

upravujícími

K osobním údajům budou mít přístup pořadatel a jeho zaměstnanci, a
případně též třetí osoby – zpracovatelé, a to pouze v souladu s právními
předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a při
současném poskytnutí záruky, že nedojde k zásahu do práv subjektů údajů.
Třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou
dobu, v nezbytně nutném rozsahu, a pokud to bude nutné pro dosažení
shora popsaného účelu zpracování osobních údajů a pro splnění podmínek
a organizátorových povinností vyplývajících z právních předpisů
upravujících problematiku ochrany osobních údajů či jiných právních
předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace a propagace
soutěže.
Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává soutěžící pořadateli,
v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních
údajů a s ust. §§ 84–90 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
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. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného,
časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje
i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením
poskytnou.
Osobní údaje budou pořadatelem zpracovávány nanejvýš po dobu 3
měsíců od skončení soutěže.
30.6.2018

