PRAVIDLA SOUTĚŽE „O 2 VSTUPENKY NA KONCERT
SLAVNOSTNĚ S BEETHOVENEM“ POŘÁDANÉ SPOLEČNOSTÍ
EXPOBANK CZ A.S.
(uvedená soutěž dále jen „Soutěž“)
Soutěž se koná od 18. 9. 2020 do 22. 9. 2020 na oficiální facebookové stránce
Pořadatele.
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem Soutěže je společnost Expobank CZ a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč,
140 00 Praha 4, IČ: 14893649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Pořadatel“).
2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 18. 9. 2020 do 22. 9. 2020 (dále jen „Doba konání Soutěže“).
3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/expobankcz/
4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní účet
na příslušné sociální síti a současně nejpozději v den zapojení se do Soutěže způsobem
dle Pravidel Soutěže dosáhla věku 18 let, a má doručovací adresu na území České
republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“).
Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru
k Pořadateli a dále též všechny osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké ve
smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele dále vyloučen Soutěžící, který:
4.1. V souvislosti se svou účastí v Soutěži jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele,
osoby s Pořadatelem propojené ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, či
kteroukoliv jinou osobu podílející se na organizování a pořádání Soutěže.
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4.2. Porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a individualizovaná pravidla
Soutěže.
4.3. Porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob či
jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy.
V případě, že se Soutěže zúčastní osoba uvedená v bodech 4.1, 4.2 a 4.3 tohoto článku
Pravidel a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s
pravidly Soutěže, cena ji nebude odevzdána. V takovém případě platí, že se postup
určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje veškeré podmínky
dle pravidel Soutěže.
Podmínkou účasti v Soutěži je též bezvýhradný souhlas Soutěžícího s těmito pravidly,
který Soutěžící vyjadřuje zapojením se do Soutěže formou splnění soutěžního úkolu v
době konání Soutěže, za které se považuje napsání odpovědi do komentáře pod
soutěžní příspěvek na oficiálním facebookovém profilu Pořadatele uvedeného v bodu
3 těchto pravidel v Době konání Soutěže.
5. MECHANIKA SOUTĚŽE
Úkolem Soutěžících je napsat v Době konání Soutěže správnou odpověď na otázku:
Ve kterém roce byl založen Symfonický orchestr Českého rozhlasu?
Soutěžící uveřejní odpověď u soutěžního příspěvku na oficiální facebookové stránce
Pořadatele.
Je zakázáno přidávat odpovědi, které jakýmkoliv způsobem zasahují do práv či
oprávněných zájmů třetích osob, zejména práv k duševnímu vlastnictví nebo práv
osobnostních nebo jsou jinak v rozporu s podmínkami sociální sítě Facebook, právním
řádem České republiky nebo dobrými mravy.
Výherce bude vybrán z řad Soutěžících dle následujících kritérií Soutěže: Výhercem
se stává jeden autor uveřejněné správné odpovědi vybraný Pořadatelem
losováním z řad Soutěžících po skončení Doby konání Soutěže. Výherce bude
vylosován tříčlenným losovacím týmem sestávajícím ze tří zaměstnanců týmu On-line
Marketing Pořadatele. Losování bude probíhat tak, že jména a příjmení Soutěžících
budou vytištěna či napsána na papírky, tyto papírky budou přehnuty tak, aby nebyla
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jména a příjmení vidět, poté vloženy do osudí (např. krabice, klobouk, pytel, taška,
nádoba) a promíchány, a následně jeden z členů losovacího týmu za přítomnosti dvou
zbývajících členů tohoto týmu jako svědků náhodným způsobem vytáhne z osudí
papírek se jménem a příjmením Výherce. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit ke
slosování či nevylosovat žádnou odpověď, a tedy ani žádného výherce.
6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ
Soutěží se o 2 vstupenky na koncert Slavnostně s Beethovenem konaný v pátek
25. září 2020 od 19:30 hod. v Rudolfinu, které Pořadatel zašle na e-mailovou adresu,
kterou výherce Pořadateli pomocí zprávy v prostředí stránky www.facebook.com
sdělí. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslání vstupenek e-mailovou adresu,
která je nepřesná, neurčitá (např. chybějící údaj o poskytovateli e-mailové služby)
nebo na e-mailovou adresu, na kterou i přes opakované pokusy není možné vstupenky
doručit (např. e-mailová schránka je plná či neexistuje). Výherce v takovém případě
musí neprodleně sdělit Pořadateli na jeho výzvu jinou e-mailovou adresu pro doručení
vstupenek, jinak jeho právo na výhru zaniká.
Pořadatel neodpovídá za to, že budou adresátovi vstupenky doručeny.
Výherce bude o získání výhry vyrozuměn Pořadatelem prostřednictvím komentáře pod
soutěžním příspěvkem. V této odpovědi Pořadatel výherce vyzve, aby výherce
kontaktoval

Pořadatele

prostřednictvím

zprávy

v

prostředí

stránky

www.facebook.com. Výherce je následně Pořadateli povinen odpovědí na tuto zprávu
v prostředí stránky www.facebook.com nejpozději do 24 hodin od výzvy Pořadatele
sdělit Pořadateli své kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. V
případě, že Soutěžící nezareaguje shora uvedeným způsobem ve shora uvedené lhůtě
na vyrozumění o výhře, propadá výhra Pořadateli.
Pořadatel bude zasílat výhry prostřednictvím e-mailu a nenese odpovědnost za
případné nedoručení.
Výhra není právně vymahatelná.
Výhru nelze převést na jinou osobu, proplatit v hotovosti ani za ni poskytnout
jakoukoli náhradu.
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Pořadatel si vyhrazuje právo výhru výherci nepředat v případě, že z objektivních
důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez
vynaložení nepřiměřeného úsilí, zejména pokud bude předmětný koncert zrušen či
přesunut na jiný termín (např. z důvodu nemoci COVID-19 či souvisejících
hygienických či vládních opatření).
Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel ze strany
Soutěžícího.
7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uvedením své odpovědi pod soutěžním příspěvkem na facebookové stránce Pořadatele
uděluje Soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů (dále jen „zákon“) Pořadateli jako správci osobních údajů souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, podobizna Soutěžícího
na jeho profilu na sociální síti Facebook a adresa profilu Soutěžícího na sociální síti
Facebook, a to pro účely organizace a průběhu Soutěže, vyhodnocení Soutěže,
vyhlášení jejích výsledků a zaslání případné výhry, jakož i pro marketingové účely
Pořadatele, zejména za účelem nabízení zboží a služeb Soutěžícímu. Souhlas se
poskytuje na Dobu trvání Soutěže a 5 let od jejího ukončení. Soutěžící zároveň
vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po Dobu trvání Soutěže
a 5 let od jejího ukončení zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným vedle
Pořadatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených Pořadatelem. Soutěžící bere na
vědomí, že údaje budou zpracovávány jak automatizovaně, tak oprávněnými
zaměstnanci Pořadatele či dalších osob dle předchozí věty. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící má právo
svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením
doručeným na adresu Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho
doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během Doby trvání Soutěže nebo před
předáním výhry Soutěžícímu má za následek automatické vyloučení Soutěžícího ze
soutěže. Bude-li vyloučen ze Soutěže výherce, propadá výhra ve prospěch Pořadatele,
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který si v takovém případě může výhru ponechat či vylosovat jiného výherce z řad
dalších Soutěžících a tomuto výhru předat, popřípadě s výhrou naložit jinak dle svého
uvážení. Soutěžící má další práva dle GDPR, zejména právo přístupu k informacím o
zpracovávání údajů, a v případě, že se Soutěžící domnívá, že Pořadatel provádí
zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR či se zákonem, má Soutěžící právo
požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě
údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Soutěžícího,
má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše
popsaný postup nevylučuje, aby se Soutěžící obrátil se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo. Uveřejněním své odpovědi u soutěžního příspěvku na
https://www.facebook.com/expobankcz/ uděluje Soutěžící dále Pořadateli ve smyslu
příslušných ustanovení GDPR, zákona a občanského zákoníku souhlas se zveřejněním,
šířením, jakož i jiným užitím svého jména, příjmení, podobizny Soutěžícího na jeho
profilu na sociální síti Facebook a adresy profilu Soutěžícího na sociální síti Facebook,
a to v souvislosti s konáním Soutěže, zejména s jejich zveřejněním a šířením
prostřednictvím webových stránek Pořadatele, profilů Pořadatele na sociálních sítích a
v prostorách sídla Pořadatele. Soutěžící má právo svůj souhlas udělený v předchozí
větě kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Pořadatele.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu
během Doby trvání Soutěže nebo před předáním výhry Soutěžícímu má za následek
automatické vyloučení Soutěžícího ze soutěže. Bude-li vyloučen ze Soutěže výherce,
propadá výhra ve prospěch Pořadatele, který si v takovém případě může výhru
ponechat či vylosovat jiného výherce z řad dalších Soutěžících a tomuto výhru předat,
popřípadě s výhrou naložit jinak dle svého uvážení.
8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Soutěžící bude ze Soutěže Pořadatelem vyloučen, pokud Pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření, že Soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly Soutěže
a/nebo s dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). Soutěžící dále může
být Pořadatelem ze Soutěže vyloučen, pokud bude soutěžní či jiný související
příspěvek Soutěžícího na sociální síti Facebook vulgární, pobuřující, urážlivý či zjevně
znevažující Pořadatele, jeho zaměstnance či členy orgánů anebo jiné soutěžící. V
případě vyloučení Soutěžícího ze Soutěže jeho případný nárok na výhru zaniká,
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přičemž Soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový
Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v Soutěži, nemá nárok na výhru a
výhra mu nebude předána. Výhra v takovém případě propadá ve prospěch Pořadatele,
který si v takovém případě může výhru ponechat či vylosovat jiného výherce z řad
dalších Soutěžících a tomuto výhru předat, či s výhrou naložit jinak dle svého uvážení.
Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení ze Soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá
charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky
Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v
jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž
kdykoli zrušit a neposkytnout žádnou výhru, a to zejména (nikoliv však pouze) v
případě zásahu vyšší moci či v případě nepředvídatelných či závažných událostí
politického, ekonomického, epidemiologického, bezpečnostního, společenského či
obdobného charakteru. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit, pokud bude
předmětný koncert z jakéhokoli důvodu zrušen nebo přesunut na jiný termín
(například z důvodu nemoci COVID-19 či souvisejících hygienických či vládních
opatření).
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel není odpovědný za případné technické problémy Soutěžícího v souvislosti s
účastí v Soutěži (např. nefunkčnost e-mailové adresy, přístupu na stránku
www.facebook.com či internetového připojení). V ostatním se Soutěž a vztahy mezi
Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením
kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tato pravidla jsou zveřejněna v
poznámkách

na

facebookovém

profilu

Expobank

CZ

https://www.facebook.com/expobankcz/.
V Praze dne 18. 9. 2020
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