Pravidla soutěže Kvíz 10x10
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Kvíz 10x10 na sociální síti
Instagram (dále jen „soutěž“). 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.
Pořadatel soutěže:
Praha 10. (dále jen „pořadatel“)
I.
1.

Termín a místo konání soutěže:
Soutěž bude probíhat v termínu od 29.11.2020 00:00:00 hod do 20.12. 23:59:59 hod včetně
(dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání
soutěže“), prostřednictvím sociální sítě Instagram – www.instagram.com/praha_10 (dále
jen „IG“).

II.

Účastníci soutěže:

1.

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 16 let, spotřebitel, s trvalým pobytem
a s doručovací adresou na území České republiky, která má od okamžiku registrace,
nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže (resp. až do vypořádání výher) aktivní
autentický profil na sociální síti IG a která se v době konání soutěže alespoň jednou platně
registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).
Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití IG.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a
organizátorovi soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické
osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich
zaměstnancům blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla
z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje
podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

2.

3.

4.

Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření
na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či
jiné osoby (mimo jiné i např. na instagramovém účtu soutěžícího), která dopomohla
danému účastníkovi k získání výhry (např. duplicita účtů soutěžícího). Toto rozhodnutí
pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

III. Mechanika soutěže:
1.
Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže zodpoví otázky v kvízech
publikovaných ve Stories na Instagramu Celkem bude publikováno 10 kvízů po 10 otázkách,
vždy je správná pouze 1 odpověď.
IV.
1.

Určení výherců:
Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:

Za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící 1 bod.
Výhercem v soutěži se tak stane ten soutěžící, který bude mít nejvíce bodů. V případě
rovnosti bodů rozhoduje los.
V.

Výhry v soutěži a jejich předání

1. Do soutěže je vložena následující výhra:
1. Místo – Vstupenky do KD Barikádníků v hodnotě 2500 Kč, vouchery do Vršovického
knihkupectví v hodnotě 500 Kč, vouchery do restaurace Gutovka v hodnotě 1000
Kč, věcné ceny MČ Praha 10 a jejích příspěvkových organizací
2. Místo – Vstupenky do KD Barikádníků v hodnotě 1800 Kč, vouchery do Vršovického
knihkupectví v hodnotě 500 Kč, vouchery do restaurace Gutovka v hodnotě 300
Kč, věcné ceny MČ Praha 10 a jejích příspěvkových organizací
3. Místo – Vstupenky do KD Barikádníků v hodnotě 1200 Kč, vouchery do Vršovického
knihkupectví v hodnotě 500 Kč, vouchery do restaurace Gutovka v hodnotě 200
Kč, věcné ceny MČ Praha 10 a jejích příspěvkových organizací
Skutečnost, že soutěžící vyhrál, bude danému účastníkovi sdělena do 3 pracovních dnů
od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé zprávy na daný IG profil
soutěžícího, s nímž se soutěžící do soutěže zapojil (informační zpráva o výhře).
Prostřednictvím zpráv bude dohodnuto předání výhry.
VI.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1.

Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím
zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení a
uživatelské jméno na Instagramu.

2.

Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení
soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

3.

Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván
pouze omezený rozsah údajů pro účely ochrany práv správce Případné kontroly ze
strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek tímto
nejsou dotčeny.

4.

Doba zpracování u správce je doba trvání soutěže, resp. do odvolání souhlasu.
Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži.

5.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6.

Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu tiskove@praha10.cz, kde je možné
uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se
může soutěžící obrátit na pořadatele na e-mailu monika.bendova@praha10.cz. Na
tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící
podat stížnost.

7.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící
bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící
má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich
likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.
Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu.
Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování,
které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

VII.

Závěrečná ustanovení

1.

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

2.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání
účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

3.

Organizátor ani pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou
účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného
typu a hodnoty.

4.

Organizátor ani pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu
dat elektronickými prostředky (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále
neručí doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

5.

Pořadatel je zároveň oprávněn jednostranně bez náhrady soutěž kdykoli změnit, zkrátit,
prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a
pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně.

6.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo
nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky
předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem
poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Soutěžící
nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru
reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher) a ani nemůže
vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a
záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze pořadatel, je oprávněn rozhodnout o
konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické
sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace
organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím
soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.
Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na internetových stránkách
www.praha10.cz

7.

8.

9.

10.

V Praze, dne 29. listopadu 2020

