Úplná pravidla Instagram soutěže společnosti EMPIRENT a.s.
Na této stránce naleznete úplná pravidla Instagramové soutěže - Soutěž o jednu noc
v Old Royal Post, která probíhá od 13.6.2022 do 26.6.2022.
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o jednu
noc v Old Royal Post“ (dále jen „soutěž“).
I.

Organizátor a pořadatel

1. EMPIRENT a.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4, 140 00, IČO: 27416445,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B
10462, (dále jen „organizátor“), organizuje a pořádá tuto soutěž „Soutěž o jednu noc
v Old Royal Post“, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).
2. Organizátor
má
aktivní
instagramovou
stránku
„empirentcz“
https://www.instagram.com/empirentcz/) (dále též jako „IG stránka organizátora“),
jejímž prostřednictvím je soutěž pořádána.
II.

Trvání, forma a místo konání soutěže

1. Soutěž trvá od 13.6.2022, 8:00 hod., do 26.6.2022, 24:00 hod. (dále jen „doba trvání
soutěže“).
2. Soutěž je spotřebitelskou soutěží. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že
soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
3. Soutěž je konána v rámci sociální sítě Instagram, konkrétně prostřednictvím
instagramové stránky „empirentcz“.(https://www.instagram.com/empirentcz/)
III.

Mechanismus soutěže

1. Soutěž je zahájena dnem, kdy organizátor zveřejní na IG stránce organizátora
příspěvek, jenž bude obsahovat následující soutěžní zadání:
• Sledovat profily @empirentcz @oldroyalpost_prague;
• Dát like soutěžnímu příspěvku;
• Označit v komentářích 1 osobu, se kterou chcete strávit noc v Old Royal Post
Počet komentářů s označením přátel je NEOMEZENÝ (jen musí být pokaždé
označen někdo jiný).
2. Účastník se zapojí do soutěže, pakliže v době trvání soutěže splní výše uvedené
soutěžní zadání.
3. Výhercem v soutěži se stane 1 účastník, který bude vybrán náhodným losováním
(dále jen „výherce“), a který bude splňovat všechny body soutěžního zadání viz. III.1.
Jméno výherce bude zveřejněno formou samostatného příspěvku nebo jako
komentář pod příspěvkem soutěže.

4. Organizátor vyhodnotí reakce účastníků a oznámí příslušnému účastníkovi, že se
stal výherce v soutěži prostřednictvím soukromé instagramové zprávy zaslané
výherci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne skončení doby trvání soutěže.
IV.
Výhry v soutěži
1. Výhrou v soutěži je ubytování v Old Royal Post na jednu noc pro dvě osoby.
2. Namísto výhry nelze vyplatit finanční či jiné plnění.
V.

Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se stává pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená, osoba
starší 18 let, jež má aktivní instagramový účet, instagramové stránky „empirentcz“
(https://www.instagram.com/empirentcz/)
a
„oldroyalpost_prague“
(https://www.instagram.com/oldroyalpost_prague/) označila tlačítkem „Sledovat“,
způsobem stanoveným v těchto pravidlech zareaguje na soutěžní zadání a
akceptuje pravidla a podmínky soutěže (dále jen „účastník“).
2. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném
obdobném poměru k organizátorovi a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké ve
smyslu ustanovení § 22 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Případná výhra dle těchto pravidel nebude těmto osobám
předána.
3. Ze soutěže budou dále vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky
požadované těmito pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či
dobrými
mravy.
4. V případě nesplnění podmínek účasti v soutěži, nebo jednání v rozporu s pravidly
soutěže nebude příslušná osoba do soutěže zařazena, resp. bude ze soutěže bez
jakékoliv náhrady vyloučena. Zjistili organizátor soutěže dodatečně, že se takováto
osoba i přes uvedené stala výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnutí
nepravdivých informací nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu), nemá tato
osoba nárok na výhru dle těchto pravidel a k jejímu předání nedojde. Organizátor
je oprávněn kdykoli posoudit splnění podmínek soutěže dle svého uvážení. O výhře v
soutěži rozhoduje výhradně organizátor, a to dle svého uvážení a v souladu s těmito
pravidly. Rozhodnutí organizátora je vždy konečné a nelze jej jakkoli napadnout.
VI.

Doručování

1. Výhra bude výherci předána na recepci Old Royal Post nejpozději do 15.dne ode dne
oznámení výherců. Za tímto účelem je výherce povinen zaslat organizátorovi do 5
dnů ode dne oznámení výherců své kontaktní údaje – jméno, příjmení a adresu, a to
prostřednictvím soukromé zprávy na IG stránce organizátora. V případě, že výherce
tuto
svou
povinnost nesplní, ztrácí nárok na výhru a organizátor není povinen mu výhru předat.
Další osud výhry záleží pouze na úvaze organizátora.

VII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy

1. Osobní údaje účastníka – výherce jsou ze strany organizátora jakožto správce
osobních údajů zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Nařízení“).
2. Účastník tímto prohlašuje, že případným zasláním svých osobních údajů
organizátorovi, uděluje tomuto ve smyslu čl. 6 a čl. 7 Nařízení úplný, výslovný a
informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení, a to v
rozsahu, pro účely, po dobu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech.
3. Účastník má právo na informace od správce dle čl. 13 Nařízení v okamžiku získání
osobních údajů. Tímto organizátor jakožto správce osobních údajů ve smyslu
Nařízení tak činí a poskytuje následující informace. Organizátor zpracovává osobní
údaje účastníka v rozsahu osobních údajů, které účastník organizátorovi zašle, a to
pro účely:
• kontroly splnění podmínek soutěže;
• ověření totožnosti výherce;
• předání nebo zasílání výher v soutěži, a to po nezbytnou dobu pro konání
soutěže, případného předání výher a zveřejnění výherců na internetových
stránkách, a následně po dobu 3 let od ukončení soutěže.
Osobní údaje výherce mohou být v přiměřeném rozsahu zpracovávány též pro účely
plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v daňové oblasti, a to
po dobu vyplývající z těchto právních předpisů.
4. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.
5. Takto udělený souhlas je dobrovolný a účastník jej může kdykoliv odvolat, a to
prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě organizátor
vykoná veškeré potřebné kroky, aby neprodleně došlo k odstranění zveřejněných
údajů.
6. Kdykoliv během zpracování osobních údajů může účastník využít těchto svých práv:
právo na přístup k osobním údajům, které organizátor o účastníkovi zpracovává,
právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, a právo
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Účastník se
může se svou stížností obrátit též na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice. V případě uplatnění svých práv
či jiných záležitostí může účastník organizátora kontaktovat korespondenčně na
adresu sídla organizátora.
7. Účastník případným zasláním svých osobních údajů organizátorovi poskytuje
souhlas s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jeho
jméno, příjmení a obec bydliště, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový
záznam, stane-li se účastník výhercem, v médiích (včetně internetu), propagačních
a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti
s propagací služeb organizátora. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu,
která uplyne za 3 roky od okamžiku ukončení soutěže.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo
zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a
to tak, že změnu vyhlásí na IG stránce organizátora. O jakýchkoliv reklamacích či
námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
2. Organizátor neodpovídá za úplnost těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené
verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží.
Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci
soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je
oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito
pravidly
anebo
platnými
právními
předpisy.
Organizátor neodpovídá pravdivost, správnost či aktuálnost údajů uvedených
účastníkem. Nebude-li možné kontaktování výherce a předání výhry z příčin, které
nejsou na straně organizátora (např. nefunkční telefonní číslo), nenese za to
organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví
organizátora
a
nebude
účastníkovi
předána.
4. Účastníci na vědomí, že soutěž nevyzývá, nenabádá, ani jinak nepodporuje zvýšené
užívání léků a léčivých přípravků.
5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas
s
jejími pravidly.
6. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické
podobě na internetových stránkách https://www.empirent.cz/ zároveň uložena v
písemné podobě na adrese: EMPIRENT a.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 140 00.
7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována
provozovatelem sociální sítě Instagram, ani s ním spojena. Provozovateli sociální
sítě Instagram nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti
vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči
účastníkům
soutěže.
8. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a tyto
akceptuje.
9. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 13.6.2022

