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PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FOTO Z DOVOLENÉ 

 

1. Organizátor soutěže 

Soutěž organizuje společnost Breda & Weinstein s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 773/4, Praha 1, 

110 000, IČO: 06956998, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. C 292025 (dále jen „organizátor“). Soutěž se řídí výlučně těmito oficiálními 

pravidly soutěže (dále jen „pravidla“), která popisují práva a povinnosti jejich účastníků a pravidla 

soutěže (dále jen „soutěž“). 

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se sociální sítí Faceebook, 

společností Facebook, Inc. Nebo Facebook Ireland Limited a ani za ni neručí. Informace poskytnuté 

v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo 

stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku. 

 

2. Pravidla účasti ve spotřebitelské soutěži 

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 16- ti let. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které 

jsou v dodavatelsko-odběratelském obchodněprávním vztahu k organizátorovi, dále osoby 

v pracovněprávním anebo jiném obdobném vztahu (například osoby působící jako statutární orgány) 

k organizátorovi anebo ke společnostem, které se na soutěži jakýmkoli jiným způsobem podílejí, 

zaměstnanci nájemců jednotek v OC Breda & Weinstein a dále blízké osoby všech výše uvedených 

osob (ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) – vyjma blízkých osob pracovníků 

nájemců prodejen v OC Breda & Weinstein, adresa U Fortny 49/10, 74 601, Opava (dále jen OC Breda 

& Weinstein). 

 

3. Trvání spotřebitelské soutěže 

Spotřebitelská soutěž začíná 1. 8. 2019 a končí 31.8. 2019 

 

4. Podmínky soutěže 

Pořídili jste v průběhu své letní dovolené nějakou originální fotografii? Zašlete nám ji od 1.- 15.8. 

2019 na email soutez@ocbreda.cz. Poté budou návštěvníci facebookových stránek Breda&Weinstein 

tyto fotografie hodnotit pomocí „lajků“ a to v období od 16. - 31.8.2019. Fotografie s největším 

počtem „lajků“ získají dárkové poukazy k nákupu v našem OC.  

Soutěž končí 31.8.2019 ve 23.59 hodin. Výherci budou zveřejněni na stránce www.ocbreda.cz a na 

www.facebook.com/ocbreda další následující den a taktéž budou ohledně vyzvednutí výhry 

kontaktováni emailem. 

mailto:soutez@ocbreda.cz
http://www.ocbreda.cz/
http://www.facebook.com/ocbreda
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Soutěžící prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím zaslané fotografie, a že zaslaná fotografie 

neporuší právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo 

vyřadit ze soutěže soutěžící, kteří poruší pravidla i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí 

organizátora je konečné. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra 

výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Organizátor neodpovídá 

za žádné škody způsobené přípravou či účastí v soutěži. 

 

5. Princip losování a výhry 

O výherci rozhodnou návštěvníci facebookových stránek www.facebook.com/ocbreda, kde budou 

„lajkovat“ své favority od 15. – 31.8. do 23:59. První tři fotografie s největším počtem „lajků“ 

vyhrávají. 

 

6. Výhry 

1. místo získá dárkový poukaz BREDA v hodnotě 2 000 Kč 

2. místo získá dárkový poukaz BREDA v hodnotě 1 000 Kč 

3. místo získá dárkový poukaz BREDA v hodnotě 500 Kč 

 

7. Postup při vyhlášení a odevzdávaní výher 

Výherci budou uveřejněni na www.ocbreda.cz na facebookové stránce www.facebook.com/ocbreda 

a budou kontaktování také emailem ohledně převzetí své výhry. Při převzetí se všichni výherci musí 

identifikovat osobním dokladem. Pokud se prokáže, že výherce poskytl nesprávné nebo falešné 

údaje, zaniká mu nárok na danou výhru a ta může být použita pro další účel soutěže. 

 

8. Odpovědnost organizátora soutěže 

Na výhry ze soutěže nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu jen se 

souhlasem organizátora soutěže. Organizátor soutěže si tímto vyhrazuje právo upravit pravidla 

soutěže i během jejího trvání, včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat. Vymáhání cen soudní 

cestou je vyloučeno. 

 

9. Daně 

Podle § 4 odst. 1, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, je od daně osvobozena cena z 

veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou 

http://www.facebook.com/ocbreda
http://www.ocbreda.cz/
http://www.facebook.com/ocbreda
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loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je 

sportovní činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč.  

Daň z finanční výhry namísto výherce odvede organizátor soutěže. 

 

10. Ostatní ustanovení 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle 

vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit 

spotřebitelskou soutěž. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže, bude rozhodnutí 

organizátora soutěže konečné a závazné. 

Pokud se organizátor soutěže dozví, že výherce pro účely soutěže poskytnul nepravdivé údaje nebo 

informace, bude oprávněn vyloučit takovéhoto výherce ze soutěže, přičemž jeho nárok na výhru 

tímto zaniká. 

Účastník zároveň souhlasí, aby mu organizátor zasílal informační a propagační materiály, případně ho 

kontaktoval za účelem poskytnutí informací o jeho produktech nebo za účelem jiných reklamních a 

propagačních aktivit. Účastník má právo písemně odmítnout poskytování těchto materiálů a 

informací. 

 

11. Osobní údaje a osobní práva 

Před zapojením se do soutěže dává každý účastník soutěže (dále jen „zúčastněná osoba“) svůj 

bezvýhradný souhlas na použití a zpracování osobních údajů poskytnutých pro tuto soutěž na 

marketingové účely organizátora soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-

mailová adresa a věk/rok narození, pohlaví. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, přičemž 

s osobními údaji účastníků soutěže bude naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.   

Souhlas je udělený dobrovolně, je možné ho písemně kdykoliv odvolat a organizátor následně údaje 

vymaže. Zúčastněná osoba má právo zejména vyžadovat potvrzení zda jsou její údaje zpracovávané, 

informace o zpracování údajů v automatickém systémů, seznam svých osobních údajů, právo 

požadovat vysvětlení, blokování, opravu, doplnění nebo výmaz poskytnutých osobních údajů. 

Organizátor prohlašuje, že: 

(i) Bude s osobními údaji zúčastněné osoby nakládat v souladu se všeobecně závaznými 

právními předpisy, 
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(ii) Poskytne osobní údaje třetím stranám jen s předchozím souhlasem zúčastněné osoby, anebo 

pokud je to stanoveno v těchto pravidlech nebo pokud mu to ukládá všeobecně závazný 

právní předpis, 

(iii) Osobní údaje zúčastněné osoby budou zpřístupněné pouze zaměstnancům organizátora, 

případně třetím stranám v subdodavatelském smluvním vztahu k organizátorovi, který 

zabezpečuje naplnění účelu zpracování osobních údajů, jako je specifikováno výše 

(marketingové účely), 

(iv) Osobní údaje zúčastněné osoby nebude zpřístupňovat veřejnosti bez předchozího souhlasu 

zúčastněné osoby, pokud tak nestanoví tato pravidla, 

(v) Nepředpokládá, ani není zřejmé, že se uskuteční přenos osobních údajů do jiných zemí. 

Zúčastněná osoba odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a 

pravdivé. 

Zúčastněná osoba zapojením se do soutěže potvrzuje, že byla organizátorem obeznámena 

s podmínkami zpracování osobních údajů a že jí byly známé všechny potřebné informace ze strany 

organizátora podle zákona o ochraně osobních údajů. Organizátor dále prohlašuje a zúčastněná 

osoba potvrzuje, že byla obeznámena o všech svých právech, které jsou stanoveny zákonem o 

ochraně osobních údajů a o možnosti jejich využití. 

Zúčastněná osoba taktéž vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, přičemž souhlasí, že je bude v plné 

míře dodržovat. 

Výherce jako zúčastněná osoba uděluje zasláním soutěžní fotografie souhlas na bezplatné poskytnutí 

nebo zveřejnění svých osobních údajů organizátorem soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště na 

propagační a marketingové účely spojené s vyhodnocením soutěže a propagací organizátora a jeho  

služeb, tyto dále uveřejňovat a šířit v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných 

audio, foto a video materiálech. Výherce uděluje svůj souhlas s vytvořením, použitím a zveřejněním 

jeho podobizny, jiných obrazových nebo zvukových záznamů týkajících se výherce na účely podle 

předcházející věty ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 
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12. Oficiální pravidla 

Účastníci soutěže se mohou seznámit s jejími oficiálními pravidly na internetové stránce organizátora 

www.ocbreda.cz. Výhra nebude výherci odevzdána, pokud výherce plně nevysloví svůj souhlas 

s těmito pravidly a nesplní požadavky z nich pro něj vyplývající.  

Ceny nevyzvednuté do 30.9.2019 propadají ve prospěch organizátora. 

 

 

 

 

 

 

 


