
PRAVIDLA SOUTĚŽE UVEŘEJNĚNÉ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SPOLKU PET HEROES Z.S. A NA
INFORMAČNÍ NÁSTĚNCE ÚTULKU PET HEROES LANŠKROUN

(dále také jen „tato pravidla“)

I. Obecná ustanovení 

• Tato pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž uveřejněná na sociálních
sítích spolku Pet Heroes z.s. a na informační nástěnce v útulku Pet Heroes Lanškroun
(dále také jen „soutěž“).

• Pořadatelem a  vyhlašovatelem soutěže  je  spolek  Pet  Heroes  z.s.,  IČO  01552309,  se
sídlem Hlavatého 663/15, Háje, 149 00 Praha, zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 67234 (dále také jen „pořadatel“).

• Soutěž probíhá na území České republiky. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách. 

• Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována
ani  jinak  spravována  sociální  sítí  Facebook  a  Instagram,  ani  jejími  provozovateli.
Provozovatelům sociálních sítí  Facebook a Instagram  nevznikají ve spojení se soutěží
žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům. 

• Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži a kdo splní
soutěžní úkol vymezený v příspěvku zveřejňující soutěž. Účastník splněním soutěžního
úkolu potvrdí svůj záměr účastnit se soutěže. Vstupem do soutěže se všichni účastníci
zavazují dodržovat tato pravidla.

• Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (mladší pouze se souhlasem
zákonného zástupce) a s doručovací adresou na území České republiky.

• Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky porušující tato pravidla.

• Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění soutěže na sociální síti a informační nástěnce
útulku  Pet  Heroes  Lanškroun  do  okamžiku  podle  harmonogramu  specifikovaného  v
takovémto zveřejnění.

II. Ochrana osobních údajů a licence k autorskému dílu

• Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže za účelem jeho
účasti  v  soutěži,  přičemž  zpracování  osobních  údajů  účastníka  soutěže  v  rozsahu
uvedeném níže je nezbytné pro účast v soutěži, její vyhodnocení a předání výhry.

• V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení
o  ochraně  osobních  údajů  („GDPR“)  a  v  souladu  se  zákonem  č.  110/2019  Sb.,  o
zpracování osobních údajů, zpracovává pořadatel soutěže osobní údaje účastníků soutěže,
které tvoří:



• identifikační,  adresní  a  kontaktní  údaje  subjektu  údajů,  konkrétně:  jméno,
příjmení, doručovací adresa, název a adresa profilu účastníka na sociální síti,
e-mailová adresa.

• Osobní údaje subjektů údajů jsou správcem zpracovávány za účelem:

• pořádání  soutěže,  a  to  včetně  vyhodnocení  soutěže  a  zveřejnění  výsledků
soutěže; pořadatel zveřejnění jméno výherce spolu s jím zaslaným soutěžním
úkolem;

• předání výher vítězům soutěže; 

• vnitřní evidence záležitostí, týkajících se soutěže.

• Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání soutěže, dále pak do doby
uplynutí promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti se soutěží.

• Účastník soutěže jako subjekt údajů je oprávněn:

• požadovat přístup k jeho osobním údajům;

• požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

• požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;

• požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

• využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;

• využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu
pro ochranu osobních údajů;

• využít  další  práva  uvedená  v  právních  předpisech  o  ochraně  osobních
údajů.

• V případě, že soutěžní reakce (účastníkem soutěže připojený soutěžní úkol) nebo její dílčí
část naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o  právech  souvisejících  s  právem autorským a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů, poskytuje účastník soutěže pořadateli k takovému dílu nevýhradní
licenci (oprávnění k výkonu práva užití díla) ke všem způsobům užití díla. Licence je
udělována bez množstevního, časového a místního omezení a pořadatel není povinen ji
využít. Uveřejněním soutěžního příspěvku (soutěžního úkolu) v soutěži zaručuje účastník
soutěže pořadateli, že uveřejněním obsahu nezasahuje do autorských práv či jiných práv
duševního  vlastnictví  třetích  osob,  resp.  že  veškerá  případná  práva  třetích  osob
související  s  uveřejněným  soutěžním  příspěvkem  řádně  vypořádal  a  že  odpovídá
pořadateli soutěže za veškerou případnou škodu, která může pořadateli soutěže či jiným
osobám vzniknout v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

III. Mechanismus soutěže



• Soutěž je uveřejněna na sociálních sítích spolku Pet Heroes z.s. a na informační nástěnce
v útulku Pet Heroes Lanškroun. Soutěžním úkolem je zaslání fotografie specifikované
v příspěvku  zveřejňujícím  soutěž.  Fotografie  zasílají  účastníci  soutěže  nejpozději  do
posledního listopadu  do zpráv na sociálních sítích  Facebook nebo Instargram  uživatele
PetHeroes  nebo  do  e-mailu  posilam@petheroes.cz  .  Do  zpráv  na  výše  uvedených
sociálních  sítích  účastník  soutěže  uvede  JMÉNO,  PŘÍJMENÍ  A  DORUČOVACÍ
ADRESU.  Do e-mailu účastník soutěže uvede  JMÉNO, PŘÍJMENÍ A DORUČOVACÍ
ADRESU a dále do předmětu e-mailu účastník soutěže uvede „PH soutěž“.

• Bez zbytečného odkladu,  nejpozději  do 7 dní  od skončení soutěže,  provede pořadatel
vyhodnocení soutěžních úkolů.

• Ze  všech  soutěžních  reakcí  účastníků  soutěže,  které  vyhovují  soutěžnímu  úkolu  dle
zveřejnění soutěže a těmto pravidlům soutěže, vybere pořadatel stanoveným způsobem
výherce.

• Způsobem výběru výherce z účastníků soutěže je výběr pořadatelem. 

IV. Výhry a jejich předání

• Výhry v soutěži a jejich počet bude určen ve zveřejnění soutěže.

• Každý  výherce  bude  informován  o  výhře  buďto  prostřednictvím zpráv  na  sociálních
sítích nebo prostřednictvím e-mailu, v závislosti na skutečnosti, jakým způsobem výherce
zaslal pořadateli soutěžní úkol.

• Pořadatel odešle výhru do 30 dnů od vyhodnocení soutěžních úkolů.

• Výhry budou výhercům zaslány  kurýrem na výhercem uvedenou doručovací adresu v
České republice. Při vrácení zásilky neproběhne žádný další pokus o doručení. 

• V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci,
bez  zavinění  na  straně  pořadatele,  výherce  výhru  nezíská  a  bude  vybrán náhradní
výherce.

• Pořadatel  nenese  odpovědnost  za  nedoručení  výher,  za  jejich  poškození,  zpoždění  či
ztrátu během přepravy.

• Výhry nejsou soudně vymahatelné.

• Výsledky soutěže jsou konečné.  Výhry v soutěži představují  dobrovolné jednostranné
plnění pořadatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži
nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po pořadateli požadovat či vymáhat alternativní
plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité
plnění. Reklamace výher je vyloučena. 

• Pořadatel  nenese  jakoukoliv  odpovědnost  za  případné  škody  způsobené  účastníkům
účastí  v  soutěži.  Výherce  ani  jiný  účastník  nemá nárok na  náhradu nákladů účasti  v
soutěži.

• Pořadatel není povinen zdůvodňovat výběr výherce v soutěži či vyřazení účastníka ze
soutěže.



V. Závěrečná ustanovení

• Tato pravidla soutěže jsou uveřejněna na webových stránkách pořadatele. 

• Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v
soutěži stávají závaznými.

• Pořadatel  je  oprávněn  vyřadit  ze  soutěže,  i  bez  předchozího  upozornění,  účastníka
soutěže, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže,
obecně závazné právní předpisy a pravidla používání té které sociální sítě nebo u něhož
bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a
předpisů.

• Pořadatel  si  vyhrazuje  právo kdykoli  změnit  tato  pravidla.  Nové znění  pravidel  bude
účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

• Pořadatel soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit
její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. 

V ……………. dne …………..


