Pravidla soutěže "FESTIVAL ZA ÚSMĚV, ROCK FOR PEOPLE"
Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže
"FESTIVAL ZA ÚSMĚV, ROCK FOR PEOPLE" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE
Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedené na reklamních a
propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají
pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.
1.

POPIS SOUTĚŽE
Na základě zakoupení jakékoli zubní pasty Colgate Max, Colgate Max White nebo bělícího pera
Colgate Expert White v České republice a na základě nahrání fotografie s nejkrásnějším úsměvem na
Stránky Soutěže během Doby trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu
z Výher (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže), konkrétně dvě vstupenky na festival Rock for People.

2.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se
sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071 (dále jen Organizátor).

3.

TERMÍN A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, VÝHRY

3.1

Soutěž probíhá v následujícím termínu: od 15. 5. 2017 do 26. 6. 2017, nebude-li Organizátorem
stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).

3.2

Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže jako výhru 14 x 2 vstupenky na festival Rock for
People 2017, kdy každé dvě vstupenky mají dohromady hodnotu 5.300 Kč (dvě vstupenky dále jen
Výhra a všech 14x2 vstupenek společně dále jako Výhry). Na konci každého druhého týdne Doby
trvání Soutěže budou ze Soutěžních Fotek (jak je tento pojem vymezen níže) zaslaných do Soutěže
během těchto dvou týdnů vybráni Organizátorem vždy 4 účastníci, jejichž Soutěžní fotky obsahují
nejkrásnější úsměv, a tito vybraní účastníci vyhrají Výhru. Po skončení Dobry trvání Soutěže budou
dále vybráni další dva účastníci, kteří vyhrají Výhru, a to ze Soutěžních Fotek zaslaných do Soutěže
během celé Doby trvání Soutěže.

4.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které během Doby trvání Soutěže (i) zakoupí v České
republice jakoukoli zubní pastu Colgate Max, Colgate Max White nebo bělící pero Colgate Expert
White; (ii) vyplní soutěžní formulář na Stránkách Soutěže (včetně uvedení data zakoupení Colgate
zubní pasty, čísla účtenky, svého jména, příjmení, emailu, telefonního čísla, adresy pro účely
kontaktování Organizátorem v případě výhry); a (iii) nahrají na Stránkách Soutěže fotku
s nejkrásnějším úsměvem (dále jen Soutěžní Fotka). Soutěžní Fotka nesmí být vulgární, nesmí
zobrazovat nezakryté intimní partie osob, nesmí svým obsahem útočit na právem chráněné hodnoty,
např. na svobodu vyznání, či jinak znevažovat nějaké osoby či skupinu osob. Organizátor má právo
vyloučit ze Soutěže fotografie, které porušují výše uvedené podmínky nebo které Organizátor podle
svého výlučného uvážení zhodnotí jako nevhodné z jiného důvodu.

4.2

Nahráním Soutěžní Fotky na Stránkách Soutěže účastník potvrzuje, že má veškerá práva k Soutěžní
Fotce a k jejímu obsahu, tedy zejména že autor Soutěžní Fotky (není-li jím on sám) a všechny osoby
na Soutěžní Fotce zachycené udělily účastníkovi souhlas s použitím Soutěžní Fotky v Soutěži
s vědomím, že Soutěžní Fotka, bude-li vybrána jako vítězná, bude zveřejněna na Stránkách Soutěže
a vystavena na Colgate-Palmolive stánku během trvání festivalu Rock for People. Pokud se ukáže,
že účastník tato práva nemá anebo v souvislosti s nahráním Soutěžní Fotky porušil práva třetích

1

osob, má Organizátor právo účastníka ze Soutěže vyloučit, odebrat mu Výhru již přidělenou a žádat
po něm náhradu případně vzniklé škody a náhradu nákladů na řešení situace vzniklé porušením práv
třetích osob, včetně případného odškodnění těchto osob.
4.3

Během Doby trvání Soutěže se účastník může Soutěže zúčastnit i opakovaně. Každá další účast však
vyžaduje zakoupení další zubní pasty Colgate Max, Colgate Max White nebo bělícího pera Colgate
Expert White v České republice během Doby trvání Soutěže a nahrání nové Soutěžní Fotky (princip
1 nákup = 1 účast = 1 Soutěžní Fotka). Každý účastník Soutěže však může vyhrát pouze jednu
Výhru.

4.4

Organizátor bude vyhodnocovat Soutěžní Fotky průběžně během Doby trvání Soutěže, jak je
uvedeno v článku 3 těchto Pravidel. Účastníci, jejichž Soutěžní Fotky vyhodnotí Organizátor
v daném období Doby trvání Soutěže jako ty s nejkrásnějším úsměvem, získají každý jednu Výhru.
Jednotliví výherci v Soutěži budou vyhlášeni a kontaktováni Organizátorem průběžně během a bez
odkladu po skončení Doby trvání Soutěže. Účastníci berou na vědomí a souhlasí, že hodnocení
Soutěžních Fotek Organizátorem bude probíhat na základě hodnocení jejich originality, zajímavosti
a vizuální a estetické jedinečnosti a může odrážet subjektivní názor Organizátora.

4.5

Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou bez zbytečného odkladu po výběru Organizátorem
kontaktováni za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel. Za tímto účelem může
Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie dokladu o zakoupení zubní pasty Colgate
Max, Colgate Max White nebo bělícího pera Colgate Expert White v České republice během Doby
trvání Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené v těchto Pravidlech, Organizátor si
vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit příslušnou Výhru jinému účastníku v pořadí.
Účastník, který se zúčastní Soutěže vícekrát, je povinen předložit Organizátorovi takový počet
dokladů, který odpovídá počtu účastí účastníka v Soutěži. Jména výherců a vítězné Soutěžní Fotky
budou rovněž zveřejněna na Stránkách Soutěže. Vítězné Soutěžní Fotky budou též vystaveny na
Colgate-Palmolive stánku během trvání festivalu Rock for People.

4.6

Zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži
vyloučeni.

5.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ VE
SMYSLU ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1

Účastí na Soutěži (vyplněním formuláře na Stránkách Soutěže a nahráním Soutěžní Fotky) účastník
dobrovolně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v
rozsahu: jméno a příjmení, telefon, email a kontaktní adresa (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let
Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním,
uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem
organizace a realizace Soutěže (včetně oznámení a zaslání Výhry). Účastník rovněž vyslovuje
souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na Stránkách Soutěže pro účely
oznámení Výhry. Účastník dále za sebe, za autora Soutěžní Fotky (není-li jím on sám) a za osoby
zachycené na Soutěžní Fotce vyslovuje souhlas se zveřejněním Soutěžní Fotky na Stránkách Soutěže
a na Colgate-Palmolive stánku během trvání festivalu Rock for People a prohlašuje, že autor
Soutěžní Fotky (není-li jím on sám) a osoby zachycené na Soutěžní Fotce účastníkovi udělily
zmocnění k vyslovení takové souhlasu. Účastník dále souhlasí, aby Organizátor předal jeho Osobní
údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00,
Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Organizátorem pověřenému zpracovateli Osobních údajů,
za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže.
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5.2

Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným
oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání doručeno před
předáním Výher účastníkům, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na Výhru.

5.3

Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je
povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude
vždy sdělení o:
(a)

účelu zpracování Osobních údajů,

(b)

Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

(c)

povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže
jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah
do práva a oprávněných zájmů účastníků,

(d)

příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

5.4

Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

5.5

Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé
provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo
zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
Osobních údajů.

5.6

Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní
neprodleně závadný stav.

5.7

Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník
oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před
uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

6.2

Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na stránkách
vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese www.colgateusmev.cz (dále jen Stránky
Soutěže).

6.3

Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.

6.4

Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si
vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.

6.5

Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

3

Tick box na webové stránky:
Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly Soutěže a souhlasím s nimi. Současně tímto dobrovolně
uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon),
souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, email a kontaktní adresa
(dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se
sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071, jakožto správcem Osobních údajů
(dále jen Správce), a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití
manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace soutěže „FESTIVAL ZA ÚSMĚV,
ROCK FOR PEOPLE ", včetně oznámení a zaslání příslušné výhry (dále jen Soutěž). Současně souhlasím,
aby Správce předal mé Osobní údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafickému studiu Vlado, se sídlem
Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Správcem pověřenému zpracovateli
Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže. Na
internetové adrese www.colgateusmev.cz jsem byl v rámci pravidel Soutěže ve smyslu Zákona poučen a
informován o mých právech souvisejících se zpracováním Osobních údajů, především o mém právu přístupu
k Osobním údajům, právu žádat jejich opravu a o právu na zrušení souhlasu se zpracováním mých Osobních
údajů.
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