
 

 

LEPŠÍ SVĚT 2019 – PRAVIDLA HLASOVÁNÍ (dále jen „pravidla
hlasování“) 
 
 
I. PREAMBULE 
Pořadatelem akce Lepší  svět  (dále  jen „akce“)  je  společnost  Globus ČR, k.s.,  se
sídlem  Praha  9  -  Čakovice,  Kostelecká  822/75,  PSČ:  196  00,  IČ:  63473291,  v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v oddílu A, vložce
16077 (dále jen „pořadatel“ nebo „společnost Globus“). 
 
V rámci akce bude od května 2019 do března 2020 v České republice zrealizováno 45
komunitních projektů. Výběr těchto projektů zajistí zástupci externího partnera akce
Fórum dárců z.s. a vybraní zaměstnanci společnosti  Globus, kteří  společně vyberou
úspěšné  žadatele,  tj.  3  projekty  z  15  regionů.  Takto  vybrané  projekty  obdrží  od
společnosti Globus finanční dary ve výši 130.000,-Kč nebo 80.000,-Kč nebo 50.000,-Kč.
 
O přidělení  výše  uvedených finančních  darů  vybraným projektům rozhodnou svým
hlasováním zákazníci společnosti Globus a ostatní veřejnost. Podle výsledku hlasování
získají  vybrané  projekty  od  společnosti  Globus  jeden z  výše  uvedených  finančních
darů,  a  to  v  návaznosti  na  to,  jakou  podporu  získají  projekty  v  rámci  hlasování.
Hlasování bude probíhat online na webových stránkách společnosti Globus. Projekt s
nejvyšším počtem hlasů v každém z regionů získá od společnosti Globus finanční dar
130.000,-Kč, projekt s druhým nejvyšším počtem hlasů v každém z regionů obdrží od
společnosti  Globus  finanční  dar  80.000,-Kč  a  projekt  s  nejnižším  počtem  hlasů  v
každém  z  regionů  obdrží  od  společnosti  Globus  finanční  dar  50.000,-Kč.  Projekt
s absolutně  nejvyšším počtem hlasů  ze  všech  zúčastněných  45 projektů  obdrží  od
společnosti Globus dodatečný finanční dar 20.000,- Kč. 
 
 
II. DOBA KONÁNÍ HLASOVÁNÍ
Hlasování bude možné v období od 3. 4. 2019 (12:00:00) do 24. 4. 2019 (12:00:00)
prostřednictvím hlasovacího formuláře (dále jen „webový formulář“) na webových
stránkách www.globus.cz/lepsisvet     (dále jen „webové stránky“), 

 
III. PODMÍNKY ÚČASTI NA HLASOVÁNÍ 
Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro
doručování na území České republiky, a která se řádně zaregistruje způsobem dále
uvedeným v těchto pravidlech hlasování a vyjádří souhlas s těmito pravidly (dále jen
„hlasující“). 
 
 
IV. HLASOVÁNÍ 
Pro každý z 15 hypermarketů Globus (resp. pro každý region) jsou nominovány vždy 3
komunitní  projekty (dále jen „projekty“),  tj.  celkem je nominováno 45 projektů. Z
nominovaných projektů může hlasující pro každý projekt hlasovat vždy pouze jednou a
to hlasováním na webových stránkách, tj. řádným vyplněním a odesláním webového
formuláře v období od 3. 4. 2019 (12:00:00) do 24. 4. 2019 (12:00:00).
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vždy však v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
 
Hlasující vyplní dle instrukcí webový formulář a webový formulář po vyplnění odešle.
Webový  formulář  obsahuje  k  vyplnění  povinné  údaje,  jako  je  e-mailová  adresa
hlasujícího  a  políčko  pro  potvrzení  souhlasu  s  pravidly  hlasování.  Po  vyplnění  a
odeslání  webového  formuláře  bude  každému  hlasujícímu  automaticky  na  jím
vyplněnou  e-mailovou  adresu  zaslána  žádost  o  potvrzení  hlasování.  Pro  úplnost
hlasování  musí  každý  hlasující  tuto  žádost  o  potvrzení  hlasování  ještě  potvrdit.
Hlasování, které není potvrzeno přes e-mail, není platné. 
Hlasovat prostřednictvím webových stránek může každý hlasující nejvíce jednou pro
jeden vybraný projekt, tedy z jedné e-mailové adresy je možné potvrdit nejvíce 45
hlasování pro 45 projektů. Všechny případné další pokusy jednoho hlasujícího o zaslání
dalšího hlasu prostřednictvím webového formuláře nebudou do hlasování zařazeny a
jsou neplatné. 
Neplatné jsou rovněž webové formuláře vyplněné v rozporu s instrukcemi uvedenými
na webových stránkách a webové formuláře doručené pořadateli mimo dobu konání
hlasování. Hlasy zaslané prostřednictvím neplatných webových formulářů jsou rovněž
neplatné. Hlasování je také omezeno na maximálně 50 hlasů z jedné IP adresy. 
 
Způsob sčítání hlasů 
Do  hlasování  budou  zařazeny  pouze  platné  hlasy;  pořadatel  si  vyhrazuje  právo
rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů uvedených ve webovém formuláři. 
Hlasy  pro  jednotlivé  projekty  zaslané  prostřednictvím  webových  formulářů  budou
průběžně sčítány.  
Konečný součet hlasů po skončení hlasování bude podkladem pro přerozdělení výše
uvedených  finančních  darů  mezi  jednotlivé  projekty.  V  případě  shodného  počtu
získaných hlasů rozhoduje vždy dřívější čas posledního zaslaného hlasu ve prospěch
projektu na webových stránkách. 
 
Zveřejnění výsledků hlasování 
Výsledky  hlasování  budou  zveřejněny  nejpozději  do  29.  4.  2019  na  webových
stránkách. 
 
 
V. VYLOUČENÍ HLASUJÍCÍCH Z ÚČASTI NA HLASOVÁNÍ 
Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní pravidla
hlasování nebo je poruší. Pořadatel je rovněž oprávněn rozhodnout o vyloučení všech
hlasujících,  u  nichž  je  dáno  důvodné  podezření,  že  při  hlasování  uplatňují  nekalé,
podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli
však výlučně: 
a) hlasování prostřednictvím uvedení více e-mailových adres patřících jedné fyzické

osobě, 
b) hlasování, která byla prokazatelně odeslána pomocí automatizované služby (podle

rozboru IP adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), které byla
odeslána během krátkého časového intervalu z jedné IP adresy nebo ze shodného
bloku IP adres, které byla odesílána v pravidelných časových intervalech, které se
blíží nastaveným limitům, 

c) hlasování,  která  byla  odeslána  z  neidentifikovatelných  IP  adres  nebo  IP  adres
anonymizačních služeb, 
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d) použití  nedovolených  prostředků  (např.  hackerské  nástroje,  viry,  trojské  koně
apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, 

e) účast  prostřednictvím výherních spolků,  automatizovaných  služeb,  a  především
prostřednictvím profesionálních výherních služeb, 

f) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho vědomí). 
 

Hlasující,  jejichž  údaje  budou  vyplněné  v  rozporu  s  pravidly  hlasování  či  budou
obsahovat nepravdivé informace, budou z hlasování vyřazeni. Zjistí-li nebo bude-li se
pořadatel  domnívat,  že  existuje  jakékoli  podezření  na  porušení  pravidel  hlasování
hlasujícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího takového hlasujícího vyřadit z hlasování.
Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.  
 
 
VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 
Pořadatel  není  odpovědný  za  jakékoliv  technické  poruchy  a  výpadky  a  funkčnost
internetových  sítí  a  s  tím  související  nedoručení  příslušného  hlasu.  Dále  pak
neodpovídá za škody, které vzniknou účastí na hlasování. 
 
 
VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje hlasujících, a to v rozsahu údajů
uvedených ve webovém formuláři (tj. e-mailová adresa a IP-adresa; dále jen „osobní
údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen hlasujícím účastí
v hlasování; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem provádění
kontroly  dodržování  pravidel  hlasování.  Osobní  údaje  mohou být  zpracovány  i  bez
souhlasu,  a  to  z důvodu  plnění  právních  povinností  pořadatele  a/nebo  z důvodu
ochrany oprávněných zájmů pořadatele.

Osobní  údaje  budou  pořadatelem  zpracovávány  nejdéle  po  dobu  14  dní  ode  dne
skončení hlasování. Po pominutí posledního důvodu pro zpracování každého webového
formuláře bude tento bez zbytečného odkladu smazán (včetně osobních údajů, které
obsahuje).

Na  základě  pověření  pořadatele  mohou  být  osobní  údaje  zpracovány  zpracovateli
v České republice i v zahraničí; osobní údaje hlasujících mohou být předány zejména
poskytovatelům služeb souvisejících s realizací hlasování.

Každý hlasující, který poskytl pořadateli své osobní údaje, má právo 
 požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz

a/nebo omezení jejich zpracování;
 na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to,

aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány,
pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;

 vznést  námitku  proti  zpracování  osobních  údajů,  pokud  osobní  údaje  nejsou
zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Uvedená práva mohou hlasující uplatňovat u Pověřence pro ochranu osobních údajů
pořadatele poštou na adrese: Globus ČR, k.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů,
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Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, nebo elektronicky na emailové adrese:
poverenec@globus.cz.

Dozorovým  orgánem veřejné  správy  České  republiky  pro  oblast  ochrany  osobních
údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00,
Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

VIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
1. Účastí v hlasování vyjadřuje hlasující svůj souhlas s pravidly hlasování a zavazuje

se je plně dodržovat. 
2. Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla hlasování či

akci  pozastavit,  odvolat,  zrušit,  jednostranně  změnit  nebo  doplnit.  Pravidla
hlasování  mohou  být  ve  zkrácené  verzi  komunikována  na  propagačních
materiálech v souvislosti s hlasováním, avšak pouze úplná pravidla hlasování jsou
považována v rámci hlasování za jediná, úplná a konečná. 

3. Stížnosti,  které se vztahují  na průběh hlasování,  musí  být učiněny nejpozději  v
průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, nejpozději však do 15. 5. 2019, a to
písemně na adresu pořadatele.  Stížnosti  učiněné prostřednictvím telefonu nebo
stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu. 

4. Pravidla hlasování jsou k dispozici na webových stránkách a zároveň jsou uložena
v písemné podobě v sídle pořadatele. 
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