SOUTĚŽ V RÁMCI VÝSTAVY „VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO“
Vyhrajte originální hráčský dres SK Dynamo České Budějovice pro sezónu 2021/22
S potiskem na přání!
Co musíte udělat?
Odpovědět správně na soutěžní otázku, nápovědu najdete na našem webu www.vcb.cz.

Pravidla soutěže
1. Všeobecná ustanovení
1. Tato pravidla (dále jen „Pravidla”) definují podmínky a zásady soutěže s názvem „Vyhrajte originální
hráčský dres SK Dynamo České Budějovice pro sezónu 2021/22” (dále jen „Soutěž”).
2. Organizátorem Soutěže je společnost Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem: Husova 523/30,
370 05 České Budějovice, zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích v oddíle B, vložka 626, IČO: 60827475, DIČ:CZ60827475 (dále jen „Organizátor”).
3. Soutěž bude probíhat v období od 3. 11. 2021 do 6. 11.2021.
5. Soutěž je organizována prostřednictvím služby Facebook.
6. Soutěž není organizována, spoluorganizována, sponzorována ani podporována službou Facebook,
nebo jejím provozovatelem, a není se službou Facebook nebo jejím provozovatelem žádným způsobem
spojena.

2. Účast v Soutěži
Účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník”) může být výhradně fyzická osoba, která:
a. má zřízen svůj profil ve službě Facebook,
e. splňuje podmínky pro účast v Soutěži stanovené v těchto Pravidlech.
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3. Zásady soutěže
1.
Úkolem Účastníka, který se účastní Soutěže, je správně odpovědět na soutěžní otázku pod
příspěvkem na účtu Výstaviště České Budějovice (služba Facebook).
4. V okamžiku zveřejnění soutěžní otázky na Facebooku se Účastník přihlašuje do Soutěže a souhlasí
s účastí v Soutěži, to vše v souladu se zásadami stanovenými v Pravidlech.

4. Výherci a ceny
1. Informace o výsledcích Soutěže budou zveřejněny na Stránkách soutěže (účet Facebook) do 5 dnů
od ukončení Soutěže.
Hlavní cenou v soutěži je originální hráčský dres SK Dynamo České Budějovice pro sezónu 2021/22.
6. Výherci Soutěže budou informováni o výhře ve zprávě zaslané Organizátorem prostřednictvím
interního korespondenčního systému platformy Facebook. Výherce je povinen do 5 dnů stejným
způsobem potvrdit přijetí Ceny a zaslat informace požadované Organizátorem na uvedenou
e-mailovou adresu, zejména: jméno a příjmení, adresu pro zaslání Ceny.
7. Pokud se Organizátor z jakéhokoliv důvodu nebude moci spojit s Výhercem soutěže, nebo neobdrží
odpověď na zaslané oznámení o výhře do 5 dnů, vyhrazuje si právo udělit Cenu jinému Účastníkovi.
8. Výherce Soutěže může učinit prohlášení o odmítnutí Ceny do 5 (pěti) dnů od obdržení oznámení
o výhře.
9. Žádná Cena v Soutěži není vyměnitelná za peněžní ekvivalent nebo jinou věcnou cenu.

6. Závěrečná ustanovení
1. Pravidla Soutěže jsou k dostupná na Stránkách Organizátora (detail akce Vzdělání a řemeslo).
2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla. Změna Pravidel nabývá účinnosti v okamžiku
zveřejnění změněných Pravidel na Stránkách soutěže. Změna Pravidel nemůže omezit práva nabytá
Účastníky.
3. Organizátor zbavuje společnost Facebook a jejího provozovatele veškeré odpovědnosti za jakékoli
nároky, zejména nároky Účastníků spojené se Soutěží. Jakékoli dotazy, komentáře a stížnosti, stejně
jako veškeré nároky spojené se soutěží, by měl Účastník zaslat přímo Organizátorovi, v žádném případě
společnosti Facebook nebo jejímu provozovateli.
6.
Veškeré informace o soutěži obsažené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze
pomocný charakter, rozsah oprávnění a povinností Účastníků a Organizátora je definován těmito
Pravidly.
7. Soutěž i tato Pravidla se řídí českým právem.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
Správcem osobních údajů účastníků soutěže společnost Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem:
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
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v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 626, IČO: 60827475, DIČ:CZ60827475. (dále jen: "společnost"
nebo "správce").
Kontakt se správcem: info@vcb.cz nebo Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České
Budějovice.
Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány pro účely konání soutěže, určení výherců, předání
cen vítězům a plnění daňových povinností v souvislosti s rozdělenými cenami.
Základem pro zpracování osobních údajů jsou: ze zákona oprávněné zájmy správce, založené na
realizaci soutěžní akce a určování vítězů, vyšetřování nároků nebo obrana před jakýmikoli nároky.
Poskytování údajů není povinné, nicméně jejich neuvedení vede k nemožnosti účasti v soutěži.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.
Účastníci mají právo na: přístup a aktualizace údajů, omezení jejich zpracování, žádost o odstranění
údajů a námitku vůči jejich zpracování.
Údaje budou uchovávány po dobu trvání soutěže a pro plnění zákonných povinností, avšak nejdéle 3
let ode dne, kdy správce vykoná právní povinnosti, které na něm spočívají. Osobní údaje vítězů bude
správce zpracovávat po celou dobu trvání majetkových autorských práv. Po uplynutí této doby správce
osobní údaje vymaže či jiným vhodným způsobem zajistí jejich likvidaci.
Pokud se účastník domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány neoprávněně, má právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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