
Pravidla pro soutěže na Facebooku 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží na Facebooku (dále jen „soutěž“) 

na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na webových stránkách Nadačního fondu PREMIOT 

a na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.  

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Vložením 

soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

I. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je Nadační fond Premiot se sídlem Benešovská 2270/34, 101 00 Praha (dále jen 

„pořadatel“ či „pořadatel soutěže“). 

II. Podmínky účasti  

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 

- věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let; 

- adresa pro doručování v České republice; 

- dodržování těchto pravidel soutěže; 

- dodržování konkrétních pravidel soutěže ve zveřejněném příspěvku; 

- dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. 

Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku. 

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického 

profilu na sociální síti Facebook nebo mohou kontaktovat pořadatele emailem na info@premiot.cz, 

na který zašlou fotografii, kterou nadační fond zveřejní pod příspěvkem o soutěži na svém Facebookovém 

profilu.  

III. Soutěžící   

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže).  

Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže, včetně osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou 

považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou 

do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku 

nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém 

případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít 

k jiným marketingovým účelům. 

Účastník soutěže bude vyloučen 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. 

 



IV. Výhra v soutěži, předání výhry   

Výherci budou náhodně vylosováni a poté budou informováni v komentáři pod fotkou a vyzváni k zaslání 

adresy v soukromé zprávě. 

Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje, 

výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána 

totožnost výherce. 

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí 

náklady na doručení pořadatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou 

adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen pořadateli nahradit náklady vynaložené 

na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s pořadatelem 

dobu doručení výhry. 

V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva   

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on sám 

nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn 

udělovat licence. 

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, 

podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního 

příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely 

vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna 

okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku 

odvolání souhlasu vznikla. 

Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává pořadateli soutěže v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 

jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry 

v soutěži. 

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů 

v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, 

na facebookových stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. 

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše 

uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou 

na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu 

k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. 

Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení 

pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. 



Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 

3 let od okamžiku udělení souhlasu. 

VI. Závěrečná ustanovení   

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž 

není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností 

Facebook. 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické 

sociální síti Facebook, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. 

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo 

podněty soutěžících. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí 

škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou 

není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci 

(především funkčnost sítě, doručení e-mailu a facebookové komentáře). 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 

pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě 

dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění 

dle předchozí věty. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených 

pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito 

nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla 

a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním 

řádem České republiky. 


