ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKOVÉ STRÁNCE U KOCOURA DOMA
I. Obecná ustanovení
Tento dokument stanovuje úplná, jasná a závazná pravidla soutěží pořádaných na sociální síti
Facebook, konkrétně: https://www.facebook.com/ukocouradoma/
Účastníci soutěže mohou vyhrát konkrétní výhru stanovenou v konkrétním facebookovém statutu,
tam také najdou podrobnosti o soutěži – konkrétní soutěžní otázku, výzvu k akci a termín konání
soutěže, resp. termín vyhlášení výherce (výherců).
Konkrétní facebookový statut s informacemi o soutěži a tento dokument je jediným dokumentem,
který závazně upravuje pravidla soutěže, předkládá účastníkům soutěže přesně a srozumitelně
podmínky soutěže. Podmínky a pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu. Cílem soutěže je podpora a zviditelnění profilu a služeb organizátora
soutěže, případně jeho partnerů na sociální síti Facebook.
Soutěže probíhají na platformě Facebook, ale nejsou žádným způsobem spojeny se společností
Facebook. Společnost Facebook za tyto soutěže nijak neodpovídá, není provozovatelem, sponzorem
ani partnerem. Všechny komentáře, dotazy, příp. stížnosti týkající se soutěží musí směrovat na
organizátora, nikoliv společnost Facebook.

II. Účastník a organizátor soutěže
Účastníkem soutěže je každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a splňuje podmínky soutěže, tzn.
odpoví na soutěžní otázku prostřednictvím komentáře na Facebooku ke konkrétnímu
facebookovému statutu, příp. komentuje dle výzvy v akci v soutěžním statutu (dále jen účastník).
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky
s facebookovým profilem, která splní podmínky soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění, příp. zaměstnanci spoluorganizátorů či partnerů soutěže soutěže.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
Organizátorem soutěže je (dále jen „organizátor“) provozovatel webu U KOCOURA DOMA, Fyzická
osoba podnikající dle živnostenského zák., Ondřej Musil, IČ: 05273471, Vysoké Popovice 240, 664 84.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle
vlastního uvážení. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy
odpovídat.

III. Mechanismus soutěže
Konkrétní soutěž se vyhlašuje a oznamuje v textu facebookového statutu. Soutěž probíhá vždy v
období uvedeném v příslušném facebookovém statutu.
Statut k soutěži také definuje konkrétní soutěžní otázku, na kterou soutěžící odpovídají formou
komentářů, příp. popisuje výzvu k akci, která je podmínkou v účasti k soutěži.
Z komentářů, které účastníci soutěže vkládají pod soutěžní status, organizátor vybírá výherce. Počet
výherců a výhra je vždy uvedena ve statutu příslušné soutěže.
Každý účastník soutěže se může zapojit do soutěže ke konkrétnímu soutěžnímu příspěvku jen jednou,
tj. uvedením odpovědi jen v jednom komentáři k jednomu soutěžnímu příspěvku. V případě, že
účastník soutěže v rámci jednoho soutěžního příspěvku uvede odpověď ve více komentářích, bude ze
soutěže vyřazený.
Účastník soutěže má v rámci konkrétního soutěžního příspěvku nárok pouze na jednu výhru.
Každý výherce je o výhře informován formou zprávy na Facebooku. Tam je také požádán o zaslání
poštovní adresy, na kterou je možné zaslat výhru. Pokud výherce nebude reagovat do týdne od
zaslání zprávy, výhra propadá ve prospěch organizátora, bez nároku výherce na jakoukoliv
kompenzaci ze strany organizátora.

Předání výhry výhercům probíhá poštou na poštovní adresu v České republice, uvedenou
v soukromé facebookové zprávě od výherce. Vyhlašovatel soutěže zašle výhru konkrétnímu výherci
soutěžního příspěvku do 30 dní od poskytnutí poštovní adresy, na kterou žádá výhru zaslat. Při
vrácení zásilky neprobíhá další pokus o doručení.
Organizátor soutěže nezodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl
nesprávnou adresu, na kterou mu měla být zaslaná výhra. Organizátor nezodpovídá ani za jiné
důvody, pro které výherci nebyla výhra doručená, s výjimkou důvodů na straně organizátora soutěže.
Organizátor soutěže nezodpovídá za chyby, poškození či ztráty spojené s dodáním výhry výhercům.
Výhru nelze vyplatit, případně kompenzovat v hotovosti. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Účast
v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.
Organizátor soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s
jejich účastí v soutěži.
Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výherci nebo třetím osobám
výhrou nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této výhry.
Výsledky soutěže jsou konečné, v případě jakéhokoliv sporu týkajícího se soutěže, bude oznámení
organizátora soutěže o výsledcích soutěže konečné a závazné.
V případě důvodného podezření na podvod, zneužití nebo chyby týkající se řádného pořádání soutěže
si organizátor vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže, bez
oznámení zablokovat účast v soutěži účastníkům, kteří se zúčastnili soutěže v rozporu s dobrými
mravy.

Výhry přesahující sumu stanovenou příslušným zákonem jsou předmětem daně z příjmu ve smyslu
účinných právních předpisů, resp. ve smyslu jiného podobného zákona, platného a účinného ve státě,
kterého je výherce soutěže příslušníkem, přičemž organizátor soutěže nezodpovídá za splněné
daňové povinnosti výherce soutěže.
Výherce může výhru přenechat jiné osobě jen se souhlasem organizátora soutěže. Organizátor
soutěže nezodpovídá za žádné škody vzniklé v soutěži s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem
soutěže nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry.
Vyhlašovatel soutěže nenese žádnou zodpovědnost za vady výher a případné škody v souvislosti s
užíváním výher.

IV. Ochrana osobních údajů
Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi
výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno,
příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a
databázích všech zpracovatelů této databáze v rámci průběhu soutěže, příp. za účelem nabídky
výrobků a služeb.
Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní
údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí
těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona
se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech
vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona
kdykoliv odvolán na emailové adrese info@ukocouradoma.cz.
Ochrana osobních údajů se řídí zvláštními podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými na
webové stránce: https://ukocouradoma.cz/ochrana-osobnich-udaju/

V. Práva duševního vlastnictví
Pokud je obsah chráněn právy duševního vlastnictví, zejména jako autorské dílo (dále jen „autorské
dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“),
poskytnutím příslušného obsahu do soutěže poskytuje účastník soutěže organizátorovi licenci k užití
autorského díla, a to pro všechny způsoby užití, zejména pro využití v rámci marketingu organizátora.
Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a celosvětově. Organizátor je oprávněn
poskytnout podlicenci třetí osobě. Účastník soutěže tímto současně uděluje souhlas organizátorovi k
postoupení licence třetí osobě, kdy účastník soutěže nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti
s touto licencí. Organizátor je oprávněn do autorského díla zasahovat, upravovat jej, spojit s jinými
díly či zařadit do díla souborného. Vylučuje se nárok na jakoukoli odměnu účastníka soutěže v
souvislosti s poskytnutím. Účastník soutěže nesmí poskytovat do soutěže obsah, jehož není autorem,
resp. ke kterému nevykonává potřebná práva.

Organizátor je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu pozastavit, omezit, nebo zablokovat
účastníkovi soutěže poskytovat či prezentovat v soutěži obsah v případě, že jeho užívání či obsah
samotný porušuje právní předpisy či podmínky soutěže.

VI. Závěrečné ustanovení
Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla jsou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webové
stránce: https://ukocouradoma.cz/souteze/
Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněný nahlédnout tohoto dokumentu u organizátora
soutěže. Tento dokument, jako všechny s ním související záležitosti se řídí právními předpisy České
republiky. Všechny spory, které mohou vzniknout realizací soutěže, budou předmětem jednání, jehož
cílem bude jejich vyřešení smírným urovnáním.
Vysoké Popovice, dne 29. 11. 2019

