Pravidla pro tipovací soutěž na Facebooku
1. Pořadatelem soutěže je společnost Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., se sídlem
ve Vsetíně, ulice Hrbová 1561, PSČ: 755 01, IČ 25909614, zapsaná u Krajského soudu Ostrava,
oddíl O, vložka 140 (dále jen “pořadatel”).
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a
Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli, nikoliv
Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány
pořadateli, nikoliv Facebooku.
3. Účastníkem soutěže (dále též jen „soutěžící“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,
která je plně způsobilá k právním úkonům, s doručovací adresou na území České republiky,
která splní podmínky účasti v soutěži. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v
pracovním poměru k pořadateli, a jejich rodinní příslušníci a příbuzní.
4. Soutěž probíhá v období od 1. 3. 2022 od 12:00 do 31. 3. 2022 do 12:00 (poslední
odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v
11:59:59). Soutěž probíhá na adrese: https://www.facebook.com/azylovydum/.
5. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře, který obsahuje odpověď na soutěžní
otázku:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. slaví letos 20 let. Tipnete si, kolik let celkem
měli k 28. 2. 2022 všichni stávající zaměstnanci naší organizace?
Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit
pouze jeden komentář během doby konání soutěže. V případě vložení více komentářů v soutěži
soutěžícímu bude započítán pouze první vložený komentář.
Soutěžící se zapojí do soutěže vložením komentáře pod soutěžní post, komentář bude obsahovat
odpověď na soutěžní otázku. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na
pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a
být originálního původu od soutěžícího.
6. Soutěžící, který uhádne správnou odpověď nebo se svým tipem nejvíce přiblíží správné
odpovědi, získá od pořadatele výhru - dárkový certifikát do prodejny Sportisimo v hodnotě
1.000,- Kč. V případě, že bude více shodných správných odpovědí, vyhrává soutěžící, jehož
komentář byl pod soutěžním postem napsán dříve.
7. Výherce bude vyhlášen 4. 4. 2022 pod soutěžním postem prostřednictvím komentáře.
Výherce bude následně v období mezi 4. 4. 2022 a 6. 4. 2022 kontaktovat pořadatele
prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, s výhercem bude domluven způsob předání
výhry.
Na výhru nevzniká právní nárok.
8. Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže pořadateli dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) (dále též jen „Nařízení“) souhlas se zpracováním

osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (osobní údaje, které má soutěžící uvedeny na
svém facebookovém profilu: zejména jméno, příjmení, obec, e-mail; u výherce ještě telefonní
číslo, e-mail a doručovací adresa). Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů dle tohoto článku odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jestliže však subjekt
údajů neposkytne své osobní údaje, nebude se moci stát účastníkem soutěže dle těchto pravidel.
Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení účasti v soutěži, prověření platné účasti
soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Právním základem zpracování
osobních údajů se souhlas subjektů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Doba uchovávání osobních údajů soutěžících: po dobu konání a vyhodnocení soutěže a dobu
nezbytnou pro předání výhry, tedy nejpozději do konce května 2022. V případě, že se soutěžící
stane výhercem výhry v soutěži, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů, v rozsahu jméno
a příjmení, ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových stránkách pořadatele a na webových
stránkách pořadatele. Souhlas soutěžícího – výherce podle tohoto článku je udělen na dobu do
31. 12. 2022, tedy do konce kalendářního roku, ve kterém pořadatel slaví 20 let organizace.
Správcem osobních údajů je pořadatel. Ve věci ochrany osobních údajů můžete správce
kontaktovat na adrese: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., se sídlem ve Vsetíně,
ulice Hrbová 1561, PSČ: 755 01, e-mail: azylovydum@azylovydum.cz.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.
Kategorie příjemců osobních údajů: Správce jakožto pořadatel.
Jako subjekt údajů má soutěžící zejména tato práva: právo na přístup k osobním údajům dle čl.
15 Nařízení; právo na opravu nebo výmaz osobních údajů dle čl. 16 a 17 Nařízení; právo vznést
námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochra 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/ (jakožto dozorového orgánu) a
právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení a právu na přenositelnost osobních údajů dle
čl. 20 Nařízení.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při
podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
10. Zasláním příspěvku do soutěže soutěžící přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí
pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná
online během soutěže a do 30 dní od ukončení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv
jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit,
přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Ve Vsetíně dne 25. 2. 2022

