SAZKA OLYMPIJSKÁ SOUTĚŽ
PRAVIDLA
1. ZADAVATEL A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SAZKA a.s., IČO 26493993, spisová značka B 7424
vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093
2. POŘADATEL A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Konektor Social s.r.o., IČO 01698567, spisová
značka C 210452 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 12000
Praha 2
3. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE. Soutěž probíhá od 4. června 2019 do 30. června 2019 včetně, a to
zejména na soutěžní webové stránce https://www.sportvokoli.cz/ (dále jen „soutěžní webové stránka“).
Soutěžní webová stránka je také základním nástrojem komunikace pořadatele s účastníky soutěže.
4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI. Účastníkem soutěže může být pouze dítě mladší osmnácti roků
s bydlištěm v České republice, které má vlastní veřejný profil anebo jehož rodiče mu umožní využít jejich
vlastní veřejný profil na Facebooku, Instagramu nebo TikToku a splňuje věkové a další podmínky pro
uživatele těchto sociálních sítí. Soutěže se lze zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který
je účastník na případnou výzvu pořadatele povinen doložit.
5. PRŮBĚH SOUTĚŽE. Na soutěžní webové stránce budou v době trvání soutěže zveřejňována videa
mladých českých olympioniků a TikTokera Kajumiho, kteří budou ukazovat jednoduché cviky. Do
soutěže se děti zařadí tak, že budou sdílet své video, ve kterém zaznamenají, jak napodobují daný cvik
na Facebooku, Instagramu nebo TikToku se soutěžním hashtagem #olympijskasoutez.
6. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, VÝHRY. Po každém týdnu doby trvání soutěže (tedy v pondělí 10., 17., 24.
června a 1. července) bude probíhat dílčí vyhodnocení 2 nejlepších videí podle nejlepších nebo
nejzajímavějších napodobení daných cviků. Vítězná videa bude vybírat tříčlenná odborná porota
jmenovaná pořadatelem. Každý týden získají dva výherci reproduktor značky JBL GO YELLOW, celkem
tedy bude za celou dobu trvání soutěže vydáno 8 těchto výher. Po ukončení soutěže budou výběrem
z nejlepších videí vyhodnoceni absolutní vítězové soutěže na prvých třech místech, kteří vyhrají: na
prvém místě skateboard dle vlastního výběru v hodnotě 4 000 Kč a setkání s olympioniky a TikTokerem
Kajumim; na druhém a třetím místě reproduktor JBL Charge 4 žlutý. U výherců mladších šestnácti roků
je předání výhry v podobě voucheru podmíněno účastí či písemným souhlasem zákonného zástupce.
7. PRAVIDLA PŘÍSPĚVKŮ. Ze soutěží jsou zásadně vyloučena jakákoliv videa či jiné příspěvky, které jsou
dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné,
riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování
příspěvků dbali na svůj zdravotní stav, neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a
zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže účastníky s
příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady
a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o příspěvcích technicky pro soutěž
nepoužitelných.
8. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA. Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého
videa či jakéhokoliv jiného příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob
(zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné
zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci zadavateli a pořadateli k tomu,

že jím vložený příspěvek včetně jména autora může být zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží.
Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli
pořadatele a za takové šíření již zadavatel ani pořadatel neodpovídají.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Pořadatel tímto informuje účastníky soutěže o zpracování osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů (GDPR):
Totožnost a kontaktní
údaje správce
Rozsah zpracovávaných
údajů
Účely zpracování

SAZKA a.s., IČO 26493993, spisová značka B 7424 vedená u Městského
soudu v Praze, sídlo Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093
IP adresa, jméno, příjmení, kontakt ve formě Emailové adresy anebo
telefonního čísla, v případě výhry též adresa
Organizace a kontrola průběhu této soutěže, u výherců též doručení a
zúčtování výher
Právní základ pro
Plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; plnění právní
zpracování
povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení
Doba, po kterou budou Po dobu nezbytně nutnou k organizaci této soutěže, u výherců následně
osobní údaje uloženy
po dobu danou obecně závaznými předpisy
Poučení subjektu údajů Osobní údaje účastníka předává správce pořadateli nebo jinému
spolehlivému partnerovi, který pro soutěž zajišťuje administrativní a
technickou podporu. Veškeré další informace týkající se ochrany a
zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách správce
osobniudaje.sazka.cz. Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke
zpracování osobních údajů účastníků nebo využití práv účastníků, které
mu dává Nařízení (např. právo požadovat přístup k osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení
zpracování, či právo podat proti správci stížnost), je možné uplatnit
prostřednictvím webového formuláře na výše uvedené webové stránce.
V případě potřeby je možné kontaktovat také pověřence na ochranu
osobních údajů společnosti SAZKA a.s. na e-mailu poverenec@sazka.cz.

10. PUBLICITA VÝHERCŮ. Účastník pro případ výhry pro hlasujícího dále uděluje ve smyslu § 84 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatný souhlas pořadateli, aby pořídil a zaznamenal
rozhovor obsahující fotografické i audiovizuální záznamy s jeho osobou, a aby fotografie vzniklé z těchto
záznamů byly po případné úpravě a doplnění využívány v reklamě a propagaci zadavatele, zejména na
Internetu včetně sociálních sítí a v tisku, a to po dobu pěti let a v rozsahu neomezeném co do množství,
způsobu a teritoria. Účastník bere na vědomí, že jakékoliv záznamy zveřejněné na Internetu mohu tam
dále „žít svým životem“ a že takové užití již pořadatel ani zadavatel neodpovídají.
11. PODMÍNKY SOUTĚŽNÍ WEBOVÉ STRÁNKY. Přes veškerou snahu nezaručuje pořadatel ani zadavatel
chod soutěžní webové stránky a její činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy a neručí proto za
jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Uživatel nesmí užívat soutěžní webovou stránku bez
akceptace těchto podmínek; užívat soutěžní webovou stránku, není-li k tomu oprávněn (například z
důvodu věku, svéprávnosti, soudního rozhodnutí apod.); užívat soutěžní webovou stránku způsobem,
který by byl dle výlučného rozhodnutí pořadatele nelegální, neetický, poškozující zájmy pořadatele,
zadavatele či třetích stran či z jiného důvodu nevhodný; užívat soutěžní webovou stránku k jinému účelu,
než pro který je určena. Pořadatel je oprávněn měnit obsah a podmínky užívání soutěžní webové stránky;
smazat bez jakékoliv náhrady uživatelský účet, který bude dle rozhodnutí pořadatele porušovat právo,

dobré mravy anebo kde bude existovat důvodné podezření na takové porušení; kdykoliv bez jakékoliv
náhrady provoz soutěžní webové stránky nebo její činnost ukončit, přerušit, změnit či přemístit.
Pořadatel tímto informuje uživatele, že na soutěžní webové stránce může využívat tzv. cookies, a to
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji
všech běžných webových prohlížečů.
12. NÁMITKY A REKLAMACE, VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA, VÝHRADA ZMĚNY PRAVIDEL. Účastníci
nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani zadavatel není vůči
účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou
uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů,
uvedených zájemcem o účast či účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či
jiného porušení těchto pravidel zájemcem o účast či účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit mu
vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o
takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat. O jakýchkoliv
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez
náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po
celou dobu jejího trvání. Platné a úplné znění těchto pravidel je vždy zveřejněno na soutěžní webové
stránce. Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem
ani jinou sociální sítí a Facebook ani jiná sociální síť za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže
neposkytujete Facebooku ani jiné sociální síti. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně
soutěže musejí být směřovány pořadateli.

