
1. Pořadatel soutěže

Společnost Nordic Telecom s.r.o. se sídlem 
na adrese Českomoravská 2408/1a, 190 00 
Praha 9 - Libeň, IČO: 04001281, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze pod spisovou značkou C 240959 
(dále jen „Pořadatel“) pořádá, soutěž o dvě 
vstupenky (dále jen „výhra“) na sportovní akci 
GCF 46: FIGHT NIGHT DOBŘÍŠ III., která se 
koná 13.10. od 18:00 ve sportovní hale Dobříš 
(dále jen „soutěž“).
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Pravidla soutěže

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 16 let, která splní tyto podmínky soutěže. Každý soutěžící se 
může soutěže zúčastnit i vícekrát, a to vložením odpovědi nebo odpovědí na příspěvek publikovaný 13. 10. 2018 
na stránce https://www.facebook.com/nordictelecomcz/. Odpovědí na příspěvek (dále jen „hláška“) se soutěžící 
automaticky dostává do slosování o výhru.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Úkolem soutěžících je vymyslet a napsat co nejkreativnější hlášku pro grafickou ikonu soba, který je součástí 
marketingové kampaně Nordic Telecom. Soutěžní hlášky vyhodnotí porota složená ze zástupců Pořadatele, která 
určí nejlepší hlášku na základě toho, jak bude hláška originální a kreativní s přihlédnutím k počtu „lajků“.

Soutěž potrvá od 9.10. 2018 od 16:00 do 11.10. 2018 do 20:00. Výhru získá ten soutěžící, jehož hláška bude 
vyhodnocena jako nejzajímavější a nejkreativnější. Pořadatel kontaktuje výherce soutěže do 12.10. do 20:00 
prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook. Vítězové se musí o svou výhru přihlásit do 24 hodin od 
kontaktování Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherce takové soutěžící, kteří nebudou v 
souladu s pokyny v těchto pravidlech, nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou jinak porušovat pravidla 
soutěže.

4. Výhra

Dva VIP vstupy na akci GCF 46: FIGHT NIGHT DOBŘÍŠ III., konané 13.10. 2018 v 18:00 ve sportovní hale Dobříš.

5. Doručení výhry

Výherce se musí ohlásit Pořadateli do 24 hodin od doby, kdy byl Pořadatelem kontaktován a označen za výherce a 
do soukromé zprávy poskytnout telefonní kontakt, aby bylo možné dohodnout osobní předání vstupenek na místě. 
Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s Pořadatelem 
nedomluví jinak, musí si výhru osobně převzít mezi 16:30 a 17:30 na adrese Sportovní hala Dobříš, Na Chmelnici 455, 
263 01 Dobříš. Pokud se výherce neohlásí v dané lhůtě Pořadateli nebo nepřevezme výhru v dané lhůtě, jeho právo 
na získání výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.



 
6. Práva a povinnosti soutěžících

Za platnou hlášku se bude považovat pouze taková hláška, která splňuje podmínky uvedené v čl. 3 těchto pravidel. 
Odesláním hlášky a vstupem do soutěže soutěžící potvrzuje, že souhlasí s následným využitím této hlášky pro další 
časově a územně neomezené marketingové účely Pořadatele ve svých kampaních, bez ohledu na jejich formu (např. 
tisk, audio, video, internet).

Odesláním hlášky a vstupem do soutěže soutěžící potvrzuje, že hláška neobsahuje žádný nelegální, vulgární, 
dehonestující, či jiný nevhodný obsah. Hlášky, které nebudou splňovat tyto podmínky, budou ze soutěže automaticky 
vyřazeny, popřípadě smazány z oficiální stránky Facebook Nordic Telecom. Soutěžící nemají nárok na náhradu 
nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry.

7. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno výherce. Pořadatel není povinen poskytovat vyřazeným soutěžícím 
důvody, proč jejich soutěžní hláška nepovažuje za výherní.

8. Závěrečná ustanovení

Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či 
kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné 
věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je 
pořadatelem stanovena.

Soutěžící poskytuje souhlas s tím, že v případě jeho zařazení do soutěže mohou být pořadatelem pořízeny fotografie 
při přebírání výhry a tyto fotky mohou být dále použity zejména pro marketingové účely pořadatele.

Ze soutěží jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto podmínkám soutěže. 
Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické 
nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně 
ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat 
podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž 
a změnit tyto podmínky soutěže. Odesláním soutěžní hlášky vyjadřuje soutěžící úplný a neodvolatelný souhlas s 
těmito podmínkami soutěže.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je Pořadateli předal, jméno, 
příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci 
soutěže, a s použitím své podobizny společností Nordic Telecom, jako správci, za účelem provádění a vyhodnocení 
soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společnosti Nordic Telecom, 
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, to na dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu. Zpracování osobních údajů bude probíhat 
automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje budou archivovány 
v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Soutěžící bere na vědomí, že 
má práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(dále jen „Nařízení GDPR“) tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další 
práva stanovená Nařízením GDPR. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv 
odvolat.


