
 
 

1. Soutěž pořádá společnost Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-
Místek IČ: 26829495, DIČ: CZ26829495.  
 
2. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž za účelem podpory návštěvnosti své facebookové stránky 

a za cílem budování povědomí o společnosti  .  

 

3. Soutěž je realizována formou „to se mi líbí“ a napsaným komentářem pod soutěžním 

příspěvkem publikovaném společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. na její oficiální stránce 

na sociální síti Facebook (dále jen Facebook). Účastníkem soutěže se stává každý účastník, 

který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky. Vstupem do soutěže se všichni 

účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.  

 

4. Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je vždy 

uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze ti účastníci, kteří splní podmínky 

uvedené v pravidlech soutěže. Organizátor soutěže náhodně vybere ze všech komentářů 

jednoho výherce, kterému udělí jednu cenu.  

 

5. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. 

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim 

blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor 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. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.  

 

6. Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je 

jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.  



 
 

7. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, 

rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět 

důvody takového rozhodnutí.  

 

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou 

platností dle vlastního uvážení.  

 

9. Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem 

provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich 

průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou  

 

10. Této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně 

soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.  

 

1. Soutěž bude probíhat od 9. 4. 2020 do 29. 4. 2020 do 12.00.  

 

2. Za všech splněných podmínek organizátor vylosuje výherce. Výherce bude kontaktován 

prostřednictvím Facebooku v den ukončení soutěže.  

 

3. Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační 

zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a další potřebné informace 

k výhře.  

1. Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny 

samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn 

s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické 

sociální síti Facebook.  

 

2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat.  

 



 
 

 

3. Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona  

č. 101/2000 Sb. o ochrana osobních údajů se zpracováním osobních údajů jim uvedených za 

účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních 

sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona  

o ochraně osobní údajů je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., Na Příkopě 3726, 738 

01 Frýdek-Místek, IČ: 26829495, DIČ: CZ26829495. Udělení výše uvedeného souhlasu 

účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy 

soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na 

období 3 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat  

o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní 

rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo 

zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel 

takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné 

zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé  

a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho 

osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovaný, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže 

bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na 

ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí 

o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.  

 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po 

celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je 

účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookovém profilu pořadatele. 
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