Kompletní pravidla soutěže „Jelení lůj s příchutí vašich příběhů“
Pravidla soutěže „Jelení lůj s příchutí vašich příběhů“
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Jelení lůj s příchutí vašich příběhů“, která
probíhá na webové adrese http://www.jelenilujoriginal.cz/ (dále jen "soutěž").
Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Detecha, ch.v.d., Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 00029785, DrXVIII 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen “Organizátor”). Koordinátorem soutěže je společnost Brandwise, s.r.o., se sídlem
Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 04403835, vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 247065
(dále jen „Koordinátor“). Komunikaci na síti Facebook a v mailové korespondenci zajišťuje
pro Organizátora společnost Brandwise, s.r.o.
Tato soutěž není organizována společností Facebook (www.facebook.com).
Účast v soutěži a pravidla
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České
republiky a Slovenské republiky starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým
soutěžním příspěvkem. Soutěžní příspěvky se odesílají prostřednictvím mailové adresy:
soutez@jeleniluj.cz
Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služby nebo jiného produktu a doložení
tohoto nákupu, uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného
produktu, ani účast na propagační či reklamní akci poskytovatele nebo organizátora.
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi
soutěže a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. Ze soutěže budou
vyřazeny soutěžící a všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze
soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které
budou jakkoli odporovat cílům a účelu se kterým je stránka www.jeleniluj.cz provozována.
Soutěž probíhá od 1. 11. 2018 do 9. 12. 2018 do 00:00 hodin. Soutěžní příspěvky je možné
zasílat do 30. 11. 2018 do 00:00 hodin. Vybrané příspěvky budou umístěny na facebookový
profil a příspěvky bude možné lajkovat do 9. 12. 2018 do 00:00 hodin.
Soutěžní příspěvky se odesílají prostřednictvím mailové adresy: soutez@jeleniluj.cz, společně
s příspěvkem zasílá soutěžící organizátorovi svou e-mailovou adresu a telefon, aby se s nimi
mohl Organizátor v případě výhry spojit a domluvit o předání výhry.
Účastník odesláním příspěvku do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého
příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník
odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou
licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Organizátor soutěžní
příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval všemi způsoby.
Výherce
V průběhu soutěže bude porota, určená Organizátorem soutěže spolu s Koordinátorem
soutěže, příchozí příspěvky vyhodnocovat a zveřejňovat na facebookovém profilu Jelení lůj

Originál, kde dojde k výběru úspěšných příspěvků podle počtů lajků. Příspěvky s největším
počtem lajků se seřadí za sebou a podle pozice – počtů lajků, budou rozděleny dané výhry.
Nejvíce lajků první cena, druhé ceny a další ceny. Autoři oceněných příspěvků získají ceny
vyhlášené Organizátorem.
Výherci budou kontaktováni Organizátorem soutěže prostřednictvím mailové komunikace
nebo voláním na číslo výherce. V případě, že výherce nebude na danou komunikaci reagovat
po dobu 7 dnů, prostřednictvím soukromé zprávy nebo voláním, jeho nárok na výhru zaniká.
Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené
těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek,
pravidel soutěže.
Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči
výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastní v soutěži
(zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není
možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od
Organizátora ani Koordinátora.
Práva a povinnosti organizátora
Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže,
výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných
důvodů zrušit. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto
právně nevymahatelné.
Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů.
Tento souhlas se zpracováním vašich osobních údajů dáváte Koordinátorovi soutěže, a to
k použití pro marketingové účely. Poskytnutý souhlas se vztahuje i na zasílání obchodních
sdělení vaší osobě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení vám pak
nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete
níže.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Brandwise, s.r.o., se sídlem
Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 04403835, vedená MS v Praze, oddíl C, vložka
247065.
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Brandwise, s.r.o., se
sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, adresa
elektronické pošty zeptejse@jeleniluj.cz, telefon 776030003
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný

tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je použití pro marketingové účely a zasílání
obchodních sdělení vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je čtyři (4) roky od
poskytnutí souhlasu, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním
vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové
služby pro správce, osoby tvořící se správcem koncern a jiné osoby personálně
či obchodně propojené se správcem a dále Organizátor soutěže.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup
k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování
vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný
správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů
před takovýmto odvoláním souhlasu. váš souhlas se zpracováním osobních
údajů můžete odvolat následujícím způsobem: podáním žádosti o odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to e-mailem na
zeptejse@jeleniluj.cz
6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů není možná
účast v soutěži.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro
účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto
přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních
údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto

účely dále zpracovávány.“
Účastí v soutěži projevuje každý́ účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále
souhlasí, že organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat
soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové
záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora,
včetně profilů organizátora na sociálních sítích.
V Praze dne 1. 11. 2018
Úprava 17. 11. 2018

