ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Rybičky 48“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Rybičky 48“ („Soutěž“)
v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat
v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků
(„Pravidla“)

(1) Organizátor soutěže
R48 Agency, s.r.o.
se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
IČO: 273 61 691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108418
(„Organizátor“)

(2) Pořadatel soutěže
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
se sídlem na adrese Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň
IČO: 279 04 636
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21004
(„Pořadatel“)

1.

Termín a místo konání soutěže

1.1.

Soutěž bude probíhat v termínu od 13. února 2021 20:00 hod do 20. února 2021 24:00 hod včetně („Doba
trvání soutěže“) na sociální síti Instagram a Facebook.

2.

Účastníci

2.1.

Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba starší 18 let, s doručovací
adresou v České republice („Účastník“). Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani
uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

3.

Mechanika Soutěže
3.1. Účastník se Soutěže může zúčastnit tak, že v Době trvání soutěže přidá co nejoriginálnější fotografii
vytvořenou při sledování Valentýnského akustického livestream koncertu skupiny Rybičky 48, konaného dne
13. února 2021 od 20:00 hod („Koncert R48“), ze svého osobního účtu na sociální síti Instagram nebo
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Facebook, na které bude zároveň zřetelně zachycen jeden z produktů Captain Morgan („Akční produkt“)
a/nebo jeho konzumace, spolu s hashtagem # R48akustak („Soutěžní příspěvek“).

4.

Podmínky Soutěžního příspěvku

4.1.

Pro přihlášení do Soutěže musí fotografie, která je obsahem Soutěžního příspěvku, splňovat následující
požadavky:
a)

fotografie musí zřetelně zachycovat Akční produkt a/nebo jeho konzumaci;

b) fotografie musí zřetelně vyobrazovat sledování Koncertu R48;
c)

Účastník soutěže musí mít souhlas všech osob, které jsou zachyceny na dané fotografii, se zveřejněním
fotografie dle pravidel Soutěže;

d) fotografie musí být v uživatelsky přívětivé kvalitě;
e)

fotografie musí být původním dílem Účastníka soutěže a nesmí být pouhým shrnutím děl z internetu nebo
z jiných zdrojů;

f)

fotografie nesmí zahrnovat: konkurenční produkty či fráze nebo objekty, které nejsou ve vztahu k soutěži
relevantní;

g)

fotografie nesmí být vulgární, urážející lidskou důstojnost, odporující dobrým mravům, diskriminační a
nesmí být způsobilá poškodit dobré jméno Organizátora a/nebo Pořadatele;

h) fotografie nesmí svým obsahem porušovat právní předpisy České republiky (např. v oblasti regulace
reklamy).
5.

Kontrola

5.1.

Organizátor a/nebo Pořadatel zkontrolují každý Soutěžní příspěvek. Organizátor a/nebo Pořadatel si vyhrazují
právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo vyloučit Účastníka ze Soutěže a jeho Soutěžní příspěvek smazat,
pokud jím přihlášený Soutěžní příspěvek:
a)

je hanlivý, obscénní, agresivní, vulgární, pomlouvačný, rasistický, diskriminační a/ nebo není v souladu
s představou Organizátora a/nebo Pořadatele o Soutěži (včetně příspěvků, které Organizátor a/nebo
Pořadatel považuje za agresivní a/ nebo nevhodné);

b) je určen k propagaci či zveřejnění jiné značky, produktu, služby či obchodní činnosti jiné než Pořadatele
a/ nebo takové, která nesouvisí s obsahem Soutěže;
c)

je okopírován z jiných zdrojů;

d) je takový, že o němž má Organizátor a/nebo Pořadatel důvodné podezření, že je fakticky nepřesný;

5.2.

e)

svým obsahem nesouvisí s tématem Soutěže;

f)

svým obsahem porušuje právní předpisy České republiky (např. v oblasti regulace reklamy).

V případě, že se Organizátor a/nebo Pořadatel rozhodne odmítnout nebo vyloučit Účastníka ze Soutěže,
protože jeho příspěvek je v rozporu s Pravidly této Soutěže, Účastník ztrácí šanci vyhrát některou z níže
stanovených výher Soutěže.

6.

Určení výherců
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6.1.

Každý Soutěžní příspěvek, který je v souladu s těmito Pravidly, bude zařazen do soutěžního vyhodnocení, které
proběhne dne 21. 2. 2020. Vyhodnocení nejoriginálnější fotografie (resp. Soutěžního příspěvku), provede
komise složená ze 2 zástupců Pořadatele soutěže, která určí jednoho výherců. Ohodnocení Soutěžního
příspěvku je zcela na subjektivním uměleckém uvážení zástupců Pořadatele soutěže („Vítězný příspěvek“).
Pořadatel si vyhrazuje právo výběr Vítězných příspěvků uskutečnit v jiný den, pokud to bude potřebné nebo
vhodné. //
Každý Soutěžní příspěvek, který je v souladu s těmito Pravidly, bude zařazen do soutěžního slosování, které
proběhne dne 21.2.2020. Náhodným slosováním Soutěžních příspěvků, které provede zástupce Pořadatele,
bude jeden výherce („Vítězný příspěvek“). Pořadatel si vyhrazuje právo slosování uskutečnit v jiný den, pokud
to bude potřebné nebo vhodné.

6.2.

Výsledek Soutěže je konečný a závazný stejně jako výběr Vítězných příspěvků a k případným připomínkám či
námitkám nebude přihlíženo.

6.3.

V případě, že se do Soutěže nepřihlásí dostatečný počet Účastníků k udělení všech soutěžních výher, Pořadatel
si vyhrazuje právo tyto výhry neudělit.

7.

Vítězný příspěvek

7.1.

Účastník též svým vstupem do Soutěže tímto uděluje Organizátorovi a Pořadateli nevýhradní, bezúplatnou a
licenci k užívání, zveřejňování, úpravě zobrazení Soutěžního příspěvku jako celku či pouhé části v celosvětovém
rozsahu, jeho začlenění do jiného díla v jakékoliv formě, zahrnující jakákoliv internetová média včetně
internetových stránek Pořadatele a stránek či sociálních sítí souvisejících (Facebook, Twitter, YouTube,
Pinterest atd.), k jakýmkoliv účelům, včetně propagačního, reklamního či marketingového, dokud Účastník
soutěže udělení licence Pořadateli prokazatelně neodvolá.

7.2.

Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný Soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli
Organizátora a/nebo Pořadatele a za takové šíření již Organizátor a/nebo Pořadatel neodpovídá.

8.

Soutěžní odměna

8.1.

Dne [__] Organizátor a/nebo Pořadatel vyhlásí a odmění 1 vybraný Vítězný příspěvěk, přičemž mezi jejich
autory (Účastníky soutěže) („Výherce“) dle výsledného pořadí, rozdělí následující ceny:
−

Akustická kytara

−

1 x karton Captain Morgan Original Spices Gold 0,7l (6ks),

−

2x skleněný korbel (0,4l)

−

2x klobouk značky Captain Morgan (Výhra“).

9.

Oznámení Výhry výhercům

9.1.

Výherci bude Výhra oznámena prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti, prostřednictvím které se
Soutěže zúčastnil (Instagram nebo Facebook), a to do 7 dnů od vyhodnocení Soutěže.

9.2.

Výherci jsou povinni do sedmi dnů od doručení oznámení o Výhře oznámit Pořadateli, že přijímají Výhru a
poskytnout Pořadateli potřebné informace pro organizaci předání Výhry.
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9.3.

Pokud se některého z Výherců do sedmi dnů od prvního oznámení Výhry nepodaří zkontaktovat nebo
neposkytne potřebné informace nebo pokud se některá z Výher vrátí jako nedoručená nebo oznámení o Výhře
vrátí jako nedoručené nebo Výherce odmítne svou Výhru nebo Účastník soutěže nebude splňovat podmínky
uvedené v těchto Pravidlech, budou kontaktováni náhradníci. Pokud ani náhradníci neposkytnout součinnost
podle předchozí věty, Výhra propadne a nebude udělena.

9.4.

Propadnutím Výhry nevzniká žádnému z Výherců právo na jakoukoliv kompenzaci.

9.5.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po Výherci před předáním Výhry prokázání se platným osobním
dokladem prokazujícím jeho věk a totožnost.

10.

Obecné podmínky Soutěže

10.1. Účastí v Soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně
dodržovat.
10.2. Organizátor a/nebo Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této
Soutěže, jakožto i o Výhercích v Soutěži.
10.3. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za ztrátu, nedoručení či prodlení zaslání Výher zaslaných
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či jiným způsobem. V případě, že se Výherci nepodaří bez
nepřiměřených obtíží doručit Výhru na jím uvedenou doručovací adresu, zaniká nárok Výherce na získání této
výhry.
10.4. Výhry, které Výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na Výhercem
uvedenou doručovací adresu propadají bez náhrady ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn
rozhodnout o jejich dalším využití.
10.5. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za jakékoliv škody nebo újmy, které Účastníkům Soutěže případně
vznikly v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výher.
10.6. Účast v Soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou. Výhry nemohou být poskytnuty alternativním
způsobem, např. peněžní formou.

11.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

11.1. Pořadatel jakožto správce osobních údajů („Správce“) zpracovává osobní údaje Účastníka Soutěže, jež poskytl
v průběhu Soutěže, přičemž právním základem je souhlas Účastníka Soutěže, a to v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů („GDPR“):
Totožnost

a kontaktní

údaje Správce

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov,
Česká

republika,

vedená u Krajského

IČO: 27904636,
soudu

spisová

v Plzni,

značka
kontaktní

C

21004,
e-mail:

martina.battistova@stock.cz
Rozsah zpracovávaných

Jméno, příjmení, elektronický kontakt, v případě výhry též adresa,

údajů

telefonní číslo, e-mail
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Účely zpracování
Právní

Výlučně organizace Soutěže.
základ

Souhlas Účastníka Soutěže

pro zpracování
Doba, po kterou budou

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci Soutěže a platnosti souhlasu,

osobní údaje uloženy

u Výherce následně po dobu danou zákonem.

Příjemci

Pořadatel dále předává osobní údaje zejména Organizátorovi, jenž je
zpracovatelem

osobních

údajů

ve

smyslu

GDPR,

a

dalším

poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní a jiné služby
Poučení subjektu údajů

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat – jeho odvoláním však končí Vaše
účast v Soutěži.
Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů.
Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše
uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Výherce výslovně souhlasí s tím, že Vyhlašovatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, bezplatně
jméno a příjmení Výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Vyhlašovatele
v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Vyhlašovatele, s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i obrazové záznamy Výherce. Souhlas dle tohoto
odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení Soutěže. V případě neudělení souhlasu není
možné se Soutěže účastnit.
12.

Vyloučení Účastníka

12.1. Organizátor a/nebo Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že Účastník
neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo Organizátor a/nebo Pořadatel bude mít podezření, že
Účastník dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy,
bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti
odvolání.
12.2. Ze Soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému)
společnosti Pořadatele, Organizátora a všech spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké dle §
22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností nebo osoba jí blízka, cena se
neodevzdá.
12.3. Organizátor a/nebo Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher zejm. v případě, že Výhry nebudou poskytnuty
třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito Pravidly.
12.4. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za nedoručení zprávy, uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či
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telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné
nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1. V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo
jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných Pravidel Soutěže platí znění těchto úplných
Pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech
určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými Pravidly Soutěže.
13.2. Organizátor a/nebo Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena vždy formou písemných
číslovaných dodatků zveřejněných na http://www.rybicky48.cz/news/POZOR-SOUTEZ.

Upozornění Pořadatele: Výhru v podobě Captain Morgan není nutné zkonzumovat najednou. Dbejte na své zdraví.
Pijte zodpovědně.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na http://www.rybicky48.cz/news/POZOR-SOUTEZ.

V Praze dne 12.02.2020
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