
Pravidla soutěže (dále také jen „Pravidla“)

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1 Tento dokument obsahuje pravidla marketingové akce Valentýnská soutěž (dále jen
„soutěž“).

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186
00 Praha 8, IČO 078 22 774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp. zn. B 24131 (dále jen „pořadatel“), která provozuje cenový srovnávač a nákupní
rádce Heureka.cz dostupný na www.heureka.cz.

1.3 Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit
do soutěže a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele.
Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

1.4 Pořadatel tímto prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována
ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a že společnosti Facebook vůči
soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

2. ÚČASTNÍK

2.1 Zúčastnit soutěže se může každá fyzická osoba – spotřebitel, s adresou pro doručování v
České republice (dále jen „účastník“). Účastník musí mít při účasti v soutěži osobní profil na
sociální síti Facebook a dodržovat podmínky sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.

2.2 Osoby mladší 18 let jsou oprávněny zúčastnit se soutěže jen za předpokladu, že již dosáhly
věku, kdy právní jednání podmiňující účast v soutěži jsou přiměřené rozumové a volní
vyspělosti nezletilých stejného věku, nebo za předpokladu, že k účasti v soutěži jim byl udělen
souhlas zákonného zástupce. O naplnění těchto podmínek je pořadatel oprávněn požadovat
potvrzení, a v případě že mu nebude na výzvu předloženo, je oprávněn danou osobu z účasti v
soutěži vyloučit.

2.3 Soutěže se neúčastní zaměstnanci případně jiné spolupracující osoby pořadatele, jakož i
osoby blízké těchto osob.

3. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

3.1  Soutěž probíhá od 25. 1. 2023 do 12. 2. 2023.



3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit trvání soutěže, omezit nebo rozšířit
maximální počet cen nebo soutěž i bez uvedení důvodu zrušit.

4. VÝHRA

4.1 Cenou pro výherce (dále jen „výhra“) v soutěži jsou: rýžovar Lauben, LAMAX
PartyBoomBox 300, TrueLife SonicBrush Compact Duo.

4.2. Soutěž má 3 výherce, konkrétní výhru pro každého z nich určí pořadatel.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

5.1 Účast v soutěži je dobrovolná a nevyžaduje poskytnutí žádného vkladu ani jiného plnění
pořadateli. Dodržování Pravidel však je podmínkou pro účasti v soutěži a poskytnutí výhry
účastníkovi, jenž byl vybrán jako výherce.

5.2  Účast v soutěži vzniká účastníkovi, který splňuje podmínky dle těchto Pravidel.

5.3 Pro účast v soutěži je potřeba splnit zadání pořadatele zveřejněné na facebookovém profilu
pořadatele.

6. URČENÍ VÝHERCE

6.1 Výhru může získat ten účastník, který bude interně vybrán marketingovým oddělením
pořadatele. Výherce soutěže pořadatel vyhlásí dne 14. 2. 2023 v příspěvku na facebookovém
profilu pořadatele.

6.2 Účastník může získat výhru jen za předpokladu, že je fanouškem stránek
https://www.facebook.com/heureka.cz.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

7.1  Účastník má právo kdykoli odmítnout účast v soutěži.

7.2 Účastník není oprávněn účastnit se soutěže způsobem odporujícím těmto Pravidlům nebo
aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na účastníka,
nebo poškodit dobré jméno pořadatele.

7.3 Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených k
získání neoprávněné výhody v soutěži se zakazuje. Porušení uvedeného zákazu anebo

https://bluetooth-reproduktory.heureka.cz/lamax-partyboombox300/#prehled/
https://bluetooth-reproduktory.heureka.cz/lamax-partyboombox300/#prehled/
https://zubni-kartacky.heureka.cz/truelife-sonicbrush-compact-duo/


důvodné podezření o takovém porušení bude pro pořadatele důvodem pro nepřiznání anebo
neposkytnutí výhry.

7.5 Účastník výslovně bere na vědomí, že pořadatel má právo kdykoli i bez předchozího
upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany účastníka ukončit či omezit
účast účastníka v soutěži nebo nepřiznat mu nárok na výhru, a to zejména v případě, že:

7.5.1  účastník nesplňuje podmínky pro účast v soutěži;

7.5.2  účastník porušuje tato Pravidla soutěže;

7.5.3 účastník v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či
příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

7.6 Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové
sítě, včetně avšak ne výlučně s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídá za případné
nedoručení výhry, pokud byla zaslána na doručovací údaje, které pořadateli sdělil účastník.

7.7 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
Pořadatel nezodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci,
průběhu a vyhodnocení soutěže dle těchto Pravidel.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

8.1 Pořadatel má právo požadovat, aby účastník doložil svou totožnost, a to zejména v případě,
že účastník byl vybrán jako výherce výhry. Pro tyto účely může pořadatel požadovat předložení
platného občanského průkazu účastníka nebo jiného dokladu totožnosti. V případě, že účastník
neposkytne pořadateli požadované doklady, pak je pořadatel oprávněn účastníka ze soutěže
vyloučit.

8.2 Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z
důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby či jiného důležitého důvodu. Pokud z
jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit správu,
bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod soutěže, anebo nebude moci soutěž
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit,
upravit, nebo pozastavit soutěž.

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto Pravidlech nahradit výhrou
obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně
pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. V
případě, že výherce nemá zájem o výhru obdobného typu a hodnoty, ztrácí na výhru nárok.

9. PŘEDÁNÍ VÝHRY



9.1 Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele tak, že mu napíše do zprávy na
Facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto
způsobem nepřihlásí ani do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dnů
nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce. Pokud výherce
výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem
jako původního výherce.

9.2 Výherce je povinen poskytnout nebo potvrdit pořadateli následující pravdivé údaje o své
osobě:

9.2.1  jméno a příjmení,

9.2.2  datum narození,

9.2.3  adresu bydliště (ulice, číslo popisné, obec, PSČ),

9.2 Výhra bude účastníkovi zaslána do 21 dní od obdržení požadovaných údajů o osobě
výherce ve lhůtě uvedené v čl. 9.1.

10. OSOBNÍ ÚDAJE A AUTORSKÁ PRÁVA

10.1 Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje
těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být
vyhlášeni její výherci a předána výhra.

10.2 Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

● pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení,
resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní
číslo (u výherců);

● pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení
soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

● právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel
zavázal v těchto Pravidlech);

● pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení
soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování
(uchovávání);



● pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s
ním spolupracují na soutěži, zejména smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují
marketingové, IT, účetní a právní služby;

● soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu,
omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

10.3 Další Informace o zpracování osobních údajů účastníků a právech účastníků z toho
plynoucích jsou k dispozici na
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivanipro-zakazniky/ochrana-souk
romi.

10.4 Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) může mít povahu díla chráněného
autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo
má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje
pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

● zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.heureka.cz v rámci článku o průběhu
soutěže a jejích výsledcích,

● zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní
příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pořadatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Pravidel. Účinnost změn
nastává zveřejněním, ledaže by pořadatel uvedl jinak.

11.2 Pokud jakékoliv ustanovení těchto Pravidel je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto
Pravidel a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Pravidel. Pořadatel v takovém případě
nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v
nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

11.3 Tato Pravidla a vztah mezi pořadatelem a účastníkem se řídí právním řádem České
republiky. V případě soudního řešení sporů mezi pořadatelem a účastníkem je příslušný obecný
soud pořadatele.

11.4 Jakákoliv komunikace mezi pořadatelem a účastníkem probíhá elektronicky formou
elektronické pošty (e-mailu). Účastník souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Pravidel
jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli v listinné podobě, ale pouze elektronicky.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivanipro-zakazniky/ochrana-soukromi
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivanipro-zakazniky/ochrana-soukromi
http://www.heureka.cz


Účastník je oprávněn si tyto Pravidla uložit a vytisknout. Tato Pravidla budou k dispozici online
na adrese
https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pravidla-valentyn2023.pdf po
dobu trvání soutěže a následujících 30 dní.

11.5 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 25. 1. 2023.

https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pravidla-valentyn2023.pdf

