
Vyhrajte jednu ze tří svíček z kolekce Dary Rolins 

 

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže (dále jen 

„Soutěž“). Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně upravuje 

pravidla uvedené Soutěže.  Tato Soutěž je určena osobám starším 18 let. 

1. Název Soutěže 

Soutěž o jednu ze tří svíček Dary Rolins 

2. Organizátor Soutěže 

Soutěže Pořadatelem Soutěže je společnost Globus ČR, k. s. se sídlem Kostelecká 

822/75, Praha 9 - Čakovice, 19600, IČO 63473291 (dále jen „Pořadatel“). 

Organizátorem Soutěže je společnost 2FRESH s.r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, 

Praha 3 - Žižkov, PSČ 13000, IČO 27442195 (dále jen „Organizátor“). 

3. Termín konání Soutěže 

Soutěž se bude konat v období od 19. 2. 2021 do 23:59 dne 25. 2. 2021 (dále jen 

„Soutěžní období“). 

4. Podmínky účasti v Soutěži 

Podmínkou pro účast v Soutěži je mít zřízený aktivní účet na sociální síti 

Facebook provozované společností Facebook Ireland Ltd (www.facebook.com) a 

zapojení se do Soutěže způsobem popsaným v části V. těchto pravidel – Princip 

Soutěže. 

Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba s adresou pro doručování na 

území České republiky nebo Slovenské republiky, která akceptuje a splní pravidla 

této Soutěže (dále jen „Účastník Soutěže“). Zároveň musí Účastník Soutěže 

https://www.facebook.com/


splňovat pravidla použití sociální sítě Facebook – „Podmínky používání služby“ 

uvedená na internetové stránce https://www.facebook.com/legal/terms. 

V případě zániku Facebook účtu, příp. ukončení jeho aktivity z jakéhokoliv 

důvodu (tj. včetně jeho blokace), bude Účastník Soutěže Organizátorem 

automaticky bez dalšího upozornění ze Soutěže vyloučen a ztrácí tím nárok na 

jakoukoliv výhru. 

Soutěž je určena pouze fyzickým osobám starším 18 let, které splní podmínky 

účasti dle těchto pravidel a nejsou z účasti v Soutěži vyloučeny. 

Pro účast v Soutěži je nutné bezvýhradně přistoupit k těmto pravidlům. Z účasti v 

Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora či agentur pověřených 

zajištěním Soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). 

Ze Soutěže budou vyloučeny rovněž osoby, které nesplní požadované podmínky 

Soutěže. 

Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv Účastníka Soutěže, a to z 

vážných důvodů, kterými jsou zejména nesplnění podmínek pro účast v Soutěži, 

porušování pravidel Soutěže, jakékoliv nevhodné nebo obecně neslušné jednání v 

souvislosti se Soutěží nebo její maření. 

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, výhra se této osobě 

nepředá. 

S účastí v Soutěži nejsou spojeny žádné zvláštní náklady, Účastník Soutěže nese 

jen běžné náklady jako jsou náklady spojené s internetovým připojením a běžné 

náklady spojené s vyzvednutím případné výhry. 

5. Princip Soutěže 

https://www.facebook.com/legal/terms
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Soutěže se osoba zúčastní splněním soutěžního úkolu, kterým je odpovědět na 

soutěžní otázku. (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje 

značka, pod kterou u nás najdete svíčky Dary Rolins? 

 
Pro přihlášení do Soutěže je třeba: 

navštívit oficiální Facebookovou stránku Globusu na internetové adrese 

http://www.facebook.com/GlobusCesko a vložit svůj Soutěžní příspěvek v době 

trvání Soutěže pod příspěvek Organizátora, označený jako soutěžní na 

internetové adrese http://www.facebook.com/GlobusCesko. 

Vložením Soutěžního příspěvku Účastník Soutěže uzavírá s Organizátorem 

smlouvu, jejímž obsahem jsou tato pravidla Soutěže. 

Soutěžní příspěvky, které budou v rozporu s těmito pravidly, obecně závaznými 

právními předpisy, právy Organizátora nebo třetích osob (zejména s právy 

vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví) nebo i v rozporu s morálkou, anebo 

ty, které zaslala osoba nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebudou zařazeny 

do Soutěže nebo z ní mohou být kdykoliv vyřazeny. 

Posouzení Soutěžního příspěvku náleží Organizátorovi a je konečné. 

6. Výhra a její převzetí 

Výherce Soutěže bude vybrán po skončení Soutěžního období 2člennou porotou, 

která bude složená ze Social Media Managera Facebookové stránky  a Online 

marketing managera Globusu. Výherce Soutěže bude vybrán dle správnosti 

Soutěžního příspěvku. 

Ze Soutěže vzejdou celkem 3 výherci. V rámci Soutěže se soutěží o 3 x svíčky Dary 

Rolins, kdy 1 výherce obdrží právě 1 výhru. 
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Výhercem ceny se může stát pouze osoba starší 18 let.  K doložení věku Účastníka 

Soutěže si Organizátor může vyžádat prokázání této skutečnosti (prohlášením 

nebo jiným vhodným způsobem). 

Výhercem se může stát jen osoba, která v době trvání Soutěžního období napíše 

do komentáře pod soutěžní příspěvek Organizátora na adrese 

http://www.facebook.com/GlobusCesko svůj Soutěžní příspěvek, a to správnou 

odpověď na otázku Organizátora. 

Výherci budou kontaktováni Organizátorem nejpozději do 5 pracovních dnů od 

ukončení Soutěžního období. Informace o výhře bude výherci Organizátorem 

zaslána prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem na Facebookové 

stránce http://www.facebook.com/GlobusCesko. Účastník Soutěže bude vyzván k 

zaslání kontaktních údajů (celého jména, telefonního čísla, e-mailu a doručovací 

adresy). 

V případě, že některý z výherců na zprávu nezareaguje a neposkytne 

Organizátorovi údaje nutné pro zaslání výhry do 10 pracovních dnů od odeslání 

zprávy Organizátorem, propadá výhra Organizátorovi a nebude výherci udělena. 

Organizátor Soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní 

zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. 

Výhra (Svíčka od Dary Rolins) bude odeslána prostřednictvím služeb společnosti 

Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO 471 

14 983, a to nejpozději do 1 měsíce od poskytnutí údajů nezbytných pro jejich 

zaslání výhercům. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny 

doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené 

adrese zastižen. Organizátor neodpovídají za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo 

poškození výhry zaslané prostřednictvím společnosti Česká pošta s.p. V případě 

ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zahájí na písemnou žádost 

výherce Organizátor reklamační řízení se zasílatelem. 
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7. Autorská práva, licence 

Odesláním příspěvku do Soutěže, tj. zveřejněním Soutěžního příspěvku 

(komentáře) na sociální síti Facebook prostřednictvím svého facebookové účtu, 

Účastník Soutěže prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům 

ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon obsaženým v Soutěžním 

příspěvku. Účastník Soutěže prohlašuje, že nebudou porušena práva a oprávněné 

zájmy třetích osob a nevznikne Organizátorovi ani jiné osobě škoda a/nebo 

nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu 

a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla. 

8. Práva a povinnosti Organizátora 

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv deklarovanou výhru výhrou 

obdobného typu a hodnoty. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat 

vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na 

jinou osobu. 

Odpovědnost Organizátora za případné vady výhry se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku. Organizátor zajistí uhrazení případné 

srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

9. Osobní údaje 

Organizátor tímto informuje Účastníky Soutěže o zpracování osobních údajů. 

Tato informace tvoří součást pravidel Soutěže, a tedy i součást smlouvy mezi 

Organizátorem a jednotlivými Účastníky Soutěže, která bude uzavřena vložením 

Soutěžního příspěvku na Facebookovou stránku 

http://www.facebook.com/GlobusCesko. 

Účastník Soutěže přihlášením do Soutěže bere na vědomí, že Organizátor jako 

správce osobních údajů a společnost 2FRESH s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, 

Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČO 274 42 195, vedená u Městského soudu v 
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Praze pod sp. zn. C 113067 (dále jen „Zpracovatel“), jako zpracovatel osobních 

údajů, jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje Účastníků Soutěže, a to v 

rozsahu: 

● veřejného názvu Facebookového profilu a údajů v něm obsažených, 

● zveřejněného Soutěžního příspěvku 

a v případě výhry též v rozsahu: 

● jméno, příjmení, 

● doručovací adresa, 

● e-mailová adresa, 

● telefon, 

● informace o výhře, 

v případě ověření věku také údaje uvedené v důkazu o věku účastníka. 

Organizátor a Zpracovatel jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje za účelem 

organizace Soutěže, tedy zejména za účelem prověření řádné účasti Účastníka 

Soutěže v Soutěži, dodržování těchto pravidel, vyhodnocení Soutěže a vyhlášení 

výherců, jakož i kontaktování Účastníka za účelem předání výhry a jejího předání. 

Organizátor a Zpracovatel jsou oprávněni užít Soutěžní příspěvek a v něm 

obsažené osobní údaje též ke své marketingové prezentaci, která bude realizována 

právě zveřejněním Soutěžního příspěvku na Facebookové stránce 

http://www.facebook.com/GlobusCesko. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená přijetím 

těchto pravidel, ke kterému dojde zveřejněním Soutěžního příspěvku na 

Facebookové stránce http://www.facebook.com/GlobusCesko. Poskytnutí údajů 
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Účastníky Soutěže je smluvním nikoliv zákonným požadavkem a je tak 

dobrovolné. Neposkytnutí údajů má za následek nemožnost účasti v Soutěži nebo 

nemožnost předat výhru. 

Veškeré osobní údaje Účastníků Soutěže budou uloženy jen po dobu nezbytně 

nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení Soutěže (pokud zákon, například 

předpisy o účetnictví, nestanoví pro některé osobní údaje dobu delší). 

Účastníci Soutěže dále berou na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v 

souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p. 

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně manuálně 

oprávněnými zaměstnanci Organizátora nebo Zpracovatele. 

Účastníci Soutěže mají právo požadovat od Organizátora nebo Zpracovatele 

(kontakty viz níže) přístup k těmto údajům, tedy na informaci o jejich zpracování, 

právo na jejich opravu či doplnění, přenos k jinému správci, omezení jejich 

zpracování, nebo jejich výmaz, jakož i právo podat nám námitku nebo podat 

stížnost přímo dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro Ochranu osobních údajů. 

Veškeré informace o úřadu jsou dostupné na internetové adrese 

https://www.uoou.cz/. 

Osobní údaje Účastníků Soutěže nebudou předány do žádné třetí země. Nebude 

docházet k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování. 

10. Zveřejnění pravidel soutěže, rozhodné právo, kontaktní údaje 

Organizátor má právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž 

úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje 

právo rozhodnout všechny otázky týkající se Soutěže dle vlastního uvážení a bez 

sdělení důvodů včetně rozhodování o výhrách. 
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Rovněž Soutěžící má právo kdykoliv sdělit, že se nechce Soutěže dále zúčastnit 

(vypovědět smlouvu s okamžitou účinností a bez sdělení důvodů), čímž jeho účast 

v Soutěži bez dalšího končí. 

Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí výlučně českým 

právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

Výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu 

výherci, propadají ve prospěch Organizátora k dalším marketingovým a 

charitativním účelům. 

Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným Soutěžním příspěvkům na internetu 

neodpovídá Organizátor za jejich případné stažení a užití třetími osobami. 

Organizátora je možné kontaktovat prostřednictvím Zpracovatele na e-mailu: 

souteze@2fresh.cz 

Soutěž probíhá na území České republiky. 

V Praze, dne 16. 2. 2021 

Globus ČR, k. s. 


