
Pravidla soutěže "Vyhrajte reklamní předměty PLATINUM ORLEN OIL" 

(dále jen: "Pravidla") 

  

§1 

Obecná ustanovení 

1. Tato Pravidla definují podmínky soutěže s názvem „Vyhrajte vstupenky na " Vyhrajte reklamní 

předměty PLATINUM ORLEN OIL ", pořádané na internetovém portálu Facebooku (dále jen 

„Soutěž“). 

2. Ceny v soutěži jsou financovány společností Orlen Oil Sp. z o.o. se sídlem v Krakově 31-323 Krakow, 

na ul. Opolska 114, v rejstříku vedeném Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście, v Krakově, 11. 

pod číslem KRS 0000102722, jehož základní kapitál je 75 093 000 PLN ( dále jen „Zadavatel“). 

3. Organizátorem Soutěže na žádost Organizátora je Sigma Bis Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě 

ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, při obchodním soudu v rejstříku vedeném Okresním soudem pro 

hlavní město Varšava ve Varšavě, 12, pod číslem KRS: 0000534906 (dále: "Organizátor"). 

4. Soutěž je organizována výlučně: prostřednictvím facebookových stránek, umístěním komentáře 

pod příspěvek Zakladatele. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, 

organizována ani spoluorganizována webem Facebook nebo jiným souvisejícím portálem, 

5. Soutěž začíná 9. ledna 2023 a končí 16. ledna 2023 ve 12:00 (dále jen: „Doba trvání soutěže“). 

6. Další definice používané v nařízeních: 

a) účet uživatele na portálu Facebook - aktivní uživatelský účet obsahující autentické osobní údaje 

daného uživatele, registrovaný na webu na internetové adrese www.facebook.com v souladu s 

pravidly tohoto webu; 

b) portál Facebook - soubor webových stránek umístěných na doméně Facebook.com, fungujících 

souladu s pravidly této webové stránky; 

 

 

§2 

Účastníci 

1. Účastníky Soutěže mohou být pouze fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, zletilé a 

plně způsobilé k právním úkonům, které jsou uživateli účtu na potrálu Facebook (dále společně vše: 

„Účastníci“ a každý samostatně: „Účastník“). 

2. Účastníky Soutěže nesmějí být členové orgánů či zaměstnanců Pořadatele nebo Zadavatele, dále 

jejich manželé, předci, potomci, sourozenci, osoby v adopčním nebo trvalém poměru, ani rodiče 

nebo osoby trvalém vztahu s nimi. Zaměstnanec je myšlen ve smyslu Nařízení jako osoba zaměstnaná 

na základě pracovní smlouvy, tak osoba spolupracující na základě občanskoprávní smlouvy. 

3. Účastník může do Soutěže zaslat pouze jeden příspěvek 

4. Účastník není oprávněn zúčastnit se Soutěže jiným způsobem, než jak je uvedeno v § 3 odst. 1 

písm. 2 Pravidel. 



5. Účastník vstupem do Soutěže potvrzuje, že: 

a) přijímá ustanovení Pravidel, 

b) poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v Pravidlech, 

c) poskytuje souhlas s užitím jeho podoby/vzhledu v rozsahu uvedeném v Pravidlech, 

d) splňuje všechny podmínky, které jej opravňují k účasti v Soutěži v souladu s Pravidly. 

 

§3 

Průběh soutěže 

1. Na řádný průběh Soutěže (včetně jejího dodržování Pravidel) bude dohlížet soutěžní komise 

složená ze 3 (tří) osob: 2 (dva) zástupci Zadavatele a 1 (jeden) zástupce Pořadatele (dále jen dále jen 

„Soutěžní komise“). Mezi úkoly Soutěžní komise patří: 

a) zajistit, aby byly do soutěže byly zařazeny všechny příspěvky splňující pravidla, 

b) vyhodnotit Soutěž (vyhodnocení Účastníků zaslaných Příspěvků, výběr Výherců Soutěže) v souladu 

s ustanoveními těchto Pravidel v souladu s plnou transpatentností prováděných činností, 

c) ověření nároku na Cenu, 

d) vedení reklamačního řízení. 

2. Abyste se mohli zúčastnit Soutěže, musíte splnit soutěžní úkol (dále jen: „Soutěžní úkol“): 

a) odhadnout správnou odpověď – kolikrát se Martin Prokop zúčastnil Rally DAKAR. A zveřejnění 

komentář pod příspěvkem zakladatele na facebookovém webu (profil 

https://www.facebook.com/dobrehusty) na téma: „Osobní přání Martinu Prokopovi k právě 

probíhajícímu závodu Rally Dakar 2023”  

b) Opověď a Komentář zveřejněný Účastníkem na potrálu Facebook musí mít nastavení ochrany 

osobních údajů jako „veřejný“. (dále společně jen: „přihláška“). 

3. Přihlášky podané po skončení Soutěžního období Soutěže jsou neplatné. 

4. Přihlášky Účastníků, kteří porušují ustanovení Pravidel budou vyhodnoceny jako neplatné, zejména 

pokud: 

a) bude Účastník provozovat činnost v rozporu se zákonem, dobrými mravy, a zejména v komantářích 

publikovat agresivní, vulgární, urážlivý, rasistický obsah nebo k nim vybízet; 

b) provozovat činnosti, které porušují zájem pořadatele nebo zadavatele a poškozují jejich dobré 

jméno, 

c) budou se chtít přihlásit do soutěže jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 2 výše, 

d) ) budou se chtít přihlásit do soutěže v rozporu s odstavcem 3 výše nebo § 2 odst. 1 písm. 3 

Pravidel. 

5. Aby se zamezilo pochybnostem je rozhodnuto, že Přihlášku do soutěže si musí Účastník podat sám, 

tj. bez použití softwaru nebo počítačových robotů (včetně jakýchkoli strojů/botů apod.). V soutěži 

není povoleno jakékoli obcházení Pravidel, včetně použití skriptů nebo softwaru, který automatizuje 

navigaci po webových stránkách. 



 

 

 

§4  

Pravidla pro výběr výherců a předávání cen 

 

 

1. Soutěž poskytuje následující výhry (dále jen: „Ceny“): 

a) 5x balíček cen za první místo (1x bunda, 1x tričko, 1x batoh, 1x kšiltovka)  

b) 5x balíček cen za druhé místo (1x batoh, 1x zimní čepice) 

c) 5x balíček cen za třetí místo (1x zimní čepice) 

 

 

2. Laureáty soutěže bude celkem 15 Účastníků. Výherci se stanou účastníci, kteří splní všechny 

podmínky účasti v Soutěži (včetně správné Přihlášky) uvedené v těchto Pravidlech. Správná odpověď 

plus komentář tvoří Soutěžní úkol. Výherce vybere Soutěžní komise (dále jen: „Laureát“ / „Výherce“ ) 

do 7 dní od zakončení Soutěže.  

Při hodnocení Přihlášky bere Soutěžní komise v úvahu všechna následující kritéria: 

a) Správná odpověď  

b) nápad a kreativita komentáře, 

b) marketingová požitečnost pro značku zakladatele, 

c) přizpůsobení charakteru soutěžní odpovědi pravidům Soutěže, 

d) dodržení Pravidel. 

3. Po výběru Laureátů bude Komise kontaktovat každého z výherců tím, že odpoví na soutěžní úkol a 

přídá komentář s přihláškou na facebookovém účtu. Podmínkou pro obdržení Výhry je zaslání zprávy 

Výhercem a zaslání požadovaných kontaktních údajů - do 1 dne ode dne odpovědi Komise pomocí 

výše uvedeného a popsaného komentáře. 

 

4. V případě, že: 

a) Příjemce nezareaguje ve lhůtě uvedené v odst 3 výše, popř 

b) Výherce nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži, popř 

c) se údaje poskytnuté Příjemcem (zejména uvedené v § 2 odst. 1 výše) ukáží jako nepravdivé nebo 

falešné, Laureát ztrácí nárok na Cenu. V takovém případě je Komise oprávněna udělit Cenu jinému 

Účastníkovi. 

5. Pořadatel si vyhrazuje, že po skončení Soutěže bude kontaktovat pouze Výherce, a to za podmínek 

uvedených v odst. 3 výše. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo nekontaktovat ostatní Účastníky, kteří 

nebudou vybráni jako Výherci. 

6. Nevyzvednuté ceny zůstávají k dispozici zadavateli. 



7. Účastník nemůže převést právo na Cenu osobě třetí, vyměnit jí či zpeněžnit 

 

 

 

 

§5 

Převzetí cen 

1. Po výběru Výherců budou Výherci zaslány ceny do 30 dní od zaslání požadovaných informací 

Výhercem. 

2. Nepřevzetí ceny výhercem se rovná ztrátě nároku na cenu. V takovém případě daná Cena propadá 

a Pořadatel není povinen udělit Cenu jinému Účastníkovi. 

 

§6 

Reklamace 

1. Reklamovaci průběhu Soutěže lze podávat písemně, doporučeně na adresu Pořadatele s 

poznámkou „Stížnost – Česká republika“ nebo e-mailem na e-mail Pořadatele: : 

ochrona.danych@omediagroup.pl  

 

2. Stížnosti by měly obsahovat údaje umožňující identifikaci a kontakt s osobou podávající stížnost, 

popis události tvořící základ reklamace a žádost s odůvodněním. 

3. Soutěžní komise posuzuje stížnosti na základě těchto Pravidel a odpovídá na ně do 14 (čtrnácti) dní 

ode dne obdržení stížnosti. Odpověď bude poskytnuta ve stejné podobě, v jaké byla podána stížnost. 

 

§7 

Osobní údaje 

 

1. Pořadatel informuje, že dle čl. 13 Nařízení 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 těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC (GDPR), správcem osobních údajů je ORLEN OIL 

Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków (správce). Správce jmenoval pověřence pro ochranu 

osobních údajů. Pro kontakt ve věcech týkajících se osobních údajů použijte prosím následující e-

mailovou adresu: daneosobowe@orlenoil.pl nebo korespondenční adresu Správce s poznámkou 

„Data Protection Officer“. Zpracováním osobních údajů uvedených v těchto Pravidlech byl pověřen 

Pořadatel, tj. Sigma Bis Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě na ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, 

zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní 

město Varšava ve Varšavě, 12. pod číslem KRS: 0000534906 (dále: "Procesor"). 

2. Poskytnutím osobních údajů se rozumí poskytnutí jména, příjmení a rodného čísla a také druhé 

osoby, pro kterou má být vstupenka. Dále pak - poskytnutí vaší fotografie je dobrovolné s tím, že 

odmítnutí poskytnutí osobních údajů nebo omezení jejich zpracování může zabránit účast v Soutěži 

nebo udělení Cen. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně pro účely Soutěže. 



3.Základem pro zpracování osobních údajů je souhlas Účastníka (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a 

oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), zejména prostřednictvím vyřizování, 

vyšetřování a obrany v případě vzájemných nároků a propagace vlastních produktů a služeb. 

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a po dobu promlčení nároků 

souvisejících s účastí v Soutěži, dále po dobu případného uplatnění nároků a po dobu 

veřejnoprávního vyrovnání. 

5. Příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem v souvislosti se Soutěží mohou být zejména 

externí subjekty spolupracující se Správcem v rozsahu nezbytném pro vyřízení této Soutěže, včetně 

reklamačního řízení, zejména subjekty zajišťující korespondenci či zásilky, právní poradci, finanční 

úřady. 

6. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci. 

Na základě poskytnutých údajů nebudou činěna žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně těch 

vyplývajících z profilování 

7. Účastník, který poskytl své osobní údaje, má právo požadovat: 

a) přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, tj. získat od Správce potvrzení, zda zpracovává 

osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům (včetně jejich kopie), a to zejména na tyto 

informace:  

i. za účelem zpracování údajů,  

ii. o kategoriích zpracovávaných údajů,  

iii. o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Správce údaje zpřístupnil nebo hodlá zpřístupnit, 

iv. o možnosti uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů a způsobu jejich realizace, 

b) opravu údajů podle čl. 16 GDPR, tedy požadovat po správci okamžitou opravu nesprávných 

osobních údajů a požadovat doplnění neúplných osobních údajů; 

c) výmaz údajů podle čl. 17 GDPR, tj. požádat Správce o neprodlené vymazání osobních údajů (dále 

také jako „právo být zapomenut“); 

d) omezení zpracování údajů podle čl. 18 GDPR, tedy požádat Správce o omezení zpracování 

osobních údajů v těchto případech, kdy:  

i. Účastník soutěže zpochybňuje správnost osobních údajů zpracovávaných Správcem,  

ii. zpracování osobních údajů je protiprávní a proti výmazu údajů byl vznesen nesouhlas,  

iii. Správce již osobní údaje nepotřebuje, ale potřebuje je Účastník soutěže pro zjišťování, uplatňování 

nebo obhajobu nároků; 

e) přenos údajů, tedy obdržení osobních údajů poskytnutých Správci ve strukturovaném, běžně 

používaném formátu a vyžádat si předání těchto údajů jinému správci údajů, je-li to technicky možné. 

8. Osobní údaje budou vymazány neprodleně po ukončení Soutěže (případně reklamačního řízení), 

nebude-li nutná delší doba zpracování, zejména z důvodu promlčení nebo obrany proti nárokům, 

které mohou vzniknout z vedení a organizace soutěže. nebo z důvodu daňových předpisů. 

9. V rozsahu, v jakém je základem zpracování osobních údajů souhlas, je jeho vyjádření zcela 

dobrovolné a máte právo jej kdykoli odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování, které bylo 

provedeno na základě tohoto předpokladu a došlo před uplatněním práva na odvolání souhlasu. 

 

10. Výše uvedená práva lze uplatnit zasláním příslušné žádosti:  



a) písemně na adresu Zpracovatele: SIGMA BIS S.A. ul. Bielańska 12, 00-085 Varšava, nebo  

b) e-mailem na adresu ochrona.danych@omediagroup.pl. 

11. Pokud bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů Správcem dochází k porušení zákona, 

zejména ustanovení GDPR, má Účastník právo podat stížnost u dozorčího orgánu. 

 

 

 

§8 

Závěrečná ustanovení 

1. Podmínkou předání výhercům cen je splnění všech podmínek stanovených v Pravidlech. 

2. Zřizovatel ani pořadatel nenesou zodpovědnost za nedostatečný přístup k internetu ze strany 

provozovatele, se kterým Účastník uzavřel příslušnou smlouvu. 

3. Pravidla soutěže jsou k dispozici v kanceláři pořadatele  

4. Veškeré informace o Soutěži mohou Účastníci získat na následující e-mailové adrese: 

ochrona.danych@omediagroup.pl.  

Odpovědi budou poskytnuty do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení otázky pořadatelem. 

5. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, platí ustanovení občanského zákoníku a další 

obecně platná ustanovení českého práva. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Řádu, případné změny Řádu nabývají platnosti jejich 

zveřejněním. 


