Pravidla soutěže „Soutěž s CEOSEM“
1. Úvodní ustanovení
1.1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Soutěž
s CEOSEM“ (dále jen „Soutěž“). Soutěž probíhá na území České
republiky.
1.2. Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry:
Hlavní výhra (dále jen „Hlavní výhra“):
1 ks - Voucher na libovolný nákup v Alze
2. Pořadatel Soutěže:
2.1. CEOS Data s.r.o., Technologická 375/3, 708 00, Ostrava-Pustkovec (dále také jen jako „Objednatel“).
3. Doba a místo konání Soutěže; Soutěžní produkty:
3.1. Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání Soutěže“) v termínu od 10. 10. 2021 08:00:00 do 30. 10. 2021
23:59:59 (dále také jen jako „Doba konání Soutěže“). Doba konání
Soutěže je rozdělena do jednotlivých Herních kol takto:
3.2. Registrace do Soutěže probíhá prostřednictvím letáku na stánku CeosData, na Veletrhu Inovací 2021 v Praze nebo na e-mailu:
soutez@ceosdata.com.
4. Účastník Soutěže:
4.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která splní
všechny podmínky zapojení se do Soutěže (dále také jen jako
„Účastník“ či „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který
jsou povinny kdykoliv na výzvu Pořadatele předložit v písemné
podobě.
4.3. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo
jiném obdobném vztahu k Objednateli, Pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této Soutěže, nebo společnostem,
které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a dále příbuzní výše
uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Ze
Soutěže a akce jsou vyloučeni držitelé karet pro právnické osoby a
podnikatele.
5. Mechanika Soutěže:
5.1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tím způsobem, že:
5.1.1. se zaregistruje na stránce e-mailem na soutez@ceosdata.
com nebo ve formuláři soutěžního letáku na veletrhu na Týdnu
inovací 2021 v Praze , a to prostřednictvím řádně, pravdivě a úplně
vyplněného registračního formuláře. Registrační formulář obsahuje
pole k vyplnění:
5.1.1.1. Telefonní číslo
5.1.1.2. Emailová adresa
5.1.1.3. Korespondeční adresy
5.3. Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže registrovat pouze
jednou,

6. Vyhodnocení Soutěže a předání výher
6.1. Výhra budou přidělena interní komisi zřizovatele soutěže po
vyhodnocení nejbližšího čísla tipnutého k soutěžní otázce.

6.2. Hlavní výhra bude přidělena prostřednictvím po skončení celé
doby trvání Soutěže, a to nejpozději do 15. 11. 2021 (včetně).
6.3. O své výhře bude Soutěžící vyrozuměn emailem s využitím
e-mailové adresy použité při registraci do Soutěže v den losování
dle odst. 3.1. Výherce Hlavní ceny bude v den losování dle odst.
3.1 kontaktován také telefonicky. Podmínkou předání výhry je předání kontaktních (doručovacích) údajů výherce Pořadateli. V případě, že se během 14 kalendářních dní od dne příslušného Slosování
nepodaří výherce kontaktovat či pokud se nepodaří předat výherci
výhru dohodnutým způsobem a v dohodnuté době, ztrácí nárok
na výhru a výhra bude přidělena náhradnímu výherci. V případě, že
se během 14 kalendářních dní od okamžiku oslovení náhradního
výherce nepodaří kontaktovat či pokud se nepodaří předat náhradnímu výherci výhru dohodnutým způsobem a v dohodnuté době,
ztrácí nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady Objednateli.
7. Zpracování osobních údajů
7.1. Osobní údaje účastníků Soutěže jsou zpracovávány v souladu s
nařízením 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 a zrušení směrnice 95/46 / ES
(obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen GDPR.
7.2. Správcem osobních údajů účastníků je společnost CEOS Data
s.r.o., Technologická 375/3, 708 00, Ostrava-Pustkovec. Osobní
údaje zpracovává CEOSData za účelem zajištění možnosti registrace v Soutěži prostřednictvím přihlašovacího formuláře informujícího
účastníka o správné registraci v Soutěži a poskytnutí osobních
údajů Účastníků Pořadateli v rozsahu nezbytném k provedení Soutěže na základě těchto pravidel. Právním základem pro zpracování,
včetně poskytnutí osobních údajů Pořadateli je oprávněný zájem
sledovaný společností CEOSData a Pořadatelem (v souladu s čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR).
7.3. Správcem osobních údajů Účastníků, kteří při vyplňování
formuláře přihlášky do Soutěže souhlasili se zpracováním osobních
údajů pro marketingové účely a se zasíláním obchodních informací
prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu
uvedenou ve formuláři přihlášky, je rovněž společnost CEOSData
s.r.o. Osobní údaje zpracovává CEOSData za účelem marketingu
produktů CEOSData. Právním základem pro zpracování, včetně
poskytnutí osobních údajů Pořadateli, je dobrovolný souhlas Účastníka (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
7.4. Osobní údaje Účastníka poskytnuté v rámci Soutěže, tj. číslo
CEOSData Účastníka, telefonní číslo, e-mailová adresa Účastníka a (v případě výherců) kontaktní (doručovací) adresa Účastníka,
budou zpracovány výše uvedeným správcem v souladu s obecně
používanými zákony, předpisy a v souladu s oznámením o ochraně
osobních údajů společnosti CEOSData, pouze pro účely spojené s
výkonem Soutěže, tj. za účelem získání registrací v Soutěži, zaslání
potvrzení o přijetí takové registrace v Soutěži a za účelem organizace soutěže, včetně rozeslání výher výhercům.
7.5. Veškeré žádosti, dotazy a požadavky týkající se osobních údajů
Účastníků zpracovávaných společností CEOSData nebo souvisejících práv je třeba zaslat písemně na adresu CEOSData.
7.6. Osobní údaje účastníka Soutěže budou poskytnuty Pořadateli
a mohou být převedeny na subjekty, které poskytují služby údržby
a služby technické podpory pro aplikace, systémy IT nebo webové
stránky, které shromažďují osobní údaje účastníků Soutěže.
7.7. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem a v rozsahu:
za účelem provedení Soutěže, včetně ověření a výběru výherců,
udělování a vydávání výher, zajistění kontaktu s Účastníkem, informování o výsledku udělení výhry a marketingovými účely CEOSData s.r.o. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v
tomto případě nutnost splnění zákonné povinnosti, kterou má Pořadatel jako subjekt poviný organizovat a řídit Soutěž (v souladu s čl.6
odst.1 písm. c) GDPR). Pořadatel obdrží osobní údaje Účastníků od
společnosti CEOSData. Objednatel může za účelem hostování a

provozu webové stránky zapojit další zpracovatele;
pro účely reklamačního řízení a ochranu Pořadatele před případnými nároky Účastníků. Základem pro zpracování údajů je nutnost
splnit zákonnou povinnost Pořadatele (v souladu s čl. 6 odst. 1
písm. C) GDPR), tj. Vyřizování stížností podaných Účastníky, vyřizování, vyšetřování a obhajoba v případě vzájemných pohledávek;
za účelem vydání výhry (včetně zdokumentování této skutečnosti
pro daňové účely) vyplývající z účetních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě nutnost
splnění zákonné povinnosti, kterou má Pořadatel (v souladu s čl.
odstavec 1 písm. c GDPR), což je plnění jeho povinností v rámci
Soutěže a vystavení dokladu o vydání výhry pro daňové účely,
vč. splnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.
7.8. S dotazy ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat Pořadatele pomocí následujících kontaktních údajů: e-mailová
adresa: soutez@ceosdata.com nebo dopisem na adresu CEOSData
7.9. Každý Soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující
práva: právo na přístup a informace k Osobním údajům, dle kterého od Objednatele může získat informace, zda jsou jeho Osobní
údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které
jsou zpracovávány a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění
neúplných Osobních údajů, právo na výmaz Osobních údajů v
případě, že Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které
byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že
Soutěžící odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod
pro zpracování nebo v případě, že Osobní údaje zpracovávány
nezákonně nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány
ke splnění právní povinnosti Objednatele (právo být zapomenut),
právo na omezení zpracování Osobních údajů v případech, kdy
popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby Objednatel mohl přesnost Osobních údajů ověřit, dále v
případě, kdy zpracování Osobních údajů je protiprávní a Soutěžící
odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich
použití, nebo v případě že Objednatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků, právo na přenositelnost Osobních
údajů, dle kterého může získat Osobní údaje, které se jej týkají, ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe,
nebo pro jiného správce osobních údajů,
vzhledem k tomu, že poskytnutí Osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude Objednatel požádán o přenesení a výmaz
poskytnutých Osobních údajů, bude to mít za následek ukončení
účasti Soutěžícího v Soutěži, včetně ztráty nároku na výhru, právo
vznést námitku proti zpracování Osobních údajů založeném na
oprávněném zájmu Objednatele, Pořadatele či ostatních Soutěžících v souvislosti s pořádáním této Soutěže,
zpracování Osobních údajů Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, právo podat
stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.
cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů
o ochraně osobních údajů.
7.10. Osobní údaje výherců budou předány poštovnímu provozovateli nebo kurýrní společnosti, která bude odpovědná za doručení
výher. Poštovnímu provozovateli nebo kurýrní společnosti budou
poskytnuty pouze údaje, které jsou nezbytné pro přepravu.
7.11. Poskytování osobních údajů Účastníky je dobrovolné, je však
nezbytné k účasti v Soutěži a (ve vztahu k výhercům) k získání výhry
nebo (v případě Účastníků podávajících stížnost) posouzení stížnosti. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost účasti
v Soutěži a (v případě výherců) neschopnost získat výhru nebo (v
případě Účastníků podávajících stížnost) stížnost posoudit.
7.12. Osobní údaje budou předány do třetích zemí. V takovém
případě bude přenos osobních údajů probíhat pomocí standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, aby byla
zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů požadovaná zákonem.

7.13.Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení Soutěže. Po skončení Soutěže budou osobní
údaje Účastníků, včetně výherců, v nezbytném rozsahu uloženy u
příslušného správce do promlčení občanskoprávních nároků týkajících se Soutěže a do promlčení daňových povinností / pohledávek
souvisejících s výhrou v Soutěži. V případech, kdy jsou zpracovávány pro účely související s plněním zákonných povinností správce,
budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to
vyžaduje zákon.
8. Všeobecná ustanovení
8.1. Účastí v Soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími
pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
8.2. Objednatel ani Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za
jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá
za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí osobě
vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
8.3. Objednatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla Soutěže nebo Soutěž změnit či zrušit bez udání důvodů.
8.4. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru
formou finančního či jiného plnění.
8.5. Objednatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru
výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky
předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich
dodavatelem tak, aby mohly být Soutěžícím výhercům vydány v
souladu s těmito pravidly.
8.6. Výhry není možné reklamovat u Objednatele ani u Pořadatele,
ani měnit jejich typy či provedení. Případné reklamace je Soutěžící
povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Na výhru nevzniká
právní nárok vymahatelný soudní cestou.
8.8. Objednatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou
platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Objednatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v
případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže
jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným
jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst
Objednatele nebo Pořadatele nebo jiného Soutěžícího anebo byl
z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či
škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné
výhry v takovém případě propadají bez náhrady Objednateli.
8.9. Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Objednateli zaslat
písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě 2.1 těchto pravidel
do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Objednatele o námitce,
jakož i o jakékoliv jiné otázce se Soutěží spojené, je konečné.
8.10. Účastí v Soutěži, resp. registrací do Soutěže, vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže.
8.11. O Soutěži informují webové stránky www.ceosdata.com.
8.12. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou
po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na
webové stránce Objednatele www.ceosdata.com.
V Praze dne 21. 9. 2021

