Pravidla soutěže „Foťte, co pro vás znamená dobře vidět“
Preambule
Pravidla soutěže „Foťte, co pro vás znamená dobře vidět“ (dále jen Pravidla) upravují a stanovují
podmínky soutěže „Foťte, co pro vás znamená dobře vidět“ (dále Soutěž), podmínky účasti subjektů v
soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.
Pořadatelem soutěže je společnost Neovize s.r.o. - Na Truhlářce 2067/6, Praha 8 – Libeň, 180 00, IČ
28235029, spisová značka C 134274 vedená u Městského soudu v Praze 205143 (dále jen Pořadatel).
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po
vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.
1. Základní ustanovení
1.1. Soutěž probíhá od 20.6.2017 do 4.7.2017 (dále jen Doba konání soutěže).
1.2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a adresou pro
doručování na území České republiky (dále jen Soutěžící).

2. Mechanika soutěže
2.1. Soutěžící musí být sledující obou profilů na Instagramu @neovize a @duovize.
2.2. Úkolem soutěžícího je vyfotit fotografii na téma „Foťte, co pro vás znamená dobře vidět“
a fotografii nahrát na svůj instagramový profil.
2.3. Soutěžící musí do popisku k soutěžní fotografii uvést všechny následující body:
a) krátký popis fotografie či důvod, proč právě tato fotografie znamená pro soutěžícího
dobré vidění;
b) #videtlepe, @neovize, @duovize a @cilichili.
2.4. Odborná porota vybere 1 nejoriginálnější fotografii, autor vybrané fotografie se stává
vítězem soutěže.
2.5. Výhrou v soutěži je 50% sleva na laserovou korekci dioptrií.
2.6. Vítěz soutěže bude vyhlášen na instagramových profilech @neovize a @duovize, a to do
14 dnů od ukončení soutěže. Vítěz má 14 dní od vyhlášení soutěže na zaslání soukromé
zprávy na profil @neovize nebo @duovize s údaji o své osobě (Jméno, Příjmení, Trvalé
bydliště, Rok narození). Vítěz musí soukromou zprávu odeslat ze svého výherního profilu na
Instagramu.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
3.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.

3.2. Soutěžící registrací do soutěže dále souhlasí s tím, že stane-li se vítězem, mohou být osobní
údaje týkající se jeho osoby zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště
(obec) na instagramových profilech @neovize a @duovize.
3.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých
osobních údajů – jméno, příjmení, adresa a telefon (dále jen Údaje) pro účely vyhodnocení
soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže, jakož i se zasíláním obchodních sdělení v
rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po
skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Soutěžící bere na vědomí, že má práva
dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci, atd.
3.4. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů
společnost GUIDELINE s r.o. se sídlem Nad Botičem 593/8, 102 00 Praha 10, IČ 62586203,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, v oddílu C, vložka
33910.

4. Autorská práva
4.1. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím fotografie
pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy fotografie přicházejí dle § 12
a násl. autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.) v úvahu, zejména pak má právo
rozmnožování fotografie, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny fotografie,
právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny fotografie, právo na sdělování fotografie
veřejnosti (v tištěné, elektronické nebo jiné podobě), a to bez omezení množství, území a
času, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele soutěže, s tím
že objednatel je oprávněn tato práva kdykoliv převést na třetí osoby bez souhlasu
soutěžícího.
4.2. Poskytnutím fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že ta je jeho vlastním dílem,
a odpovídá za to, že poskytnutím fotografie do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná
práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného
potvrzení anebo v případě, že poskytnutím fotografií do soutěže jsou porušena práva třetích
osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána
výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody
pořadateli anebo třetím osobám.

5. Všeobecná ustanovení
5.1. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, a osoby jim blízké a ostatní
spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem
uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě
nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel oprávněné
podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému
výherci dopomohla k získání výhry.
5.2. Výhra je neprodejná. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje
právo nahradit deklarovanou výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a
měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
5.3. Fotografie zaslané do soutěže nesmí být v rozporu s právními předpisy platnými na území
České republiky, zejména se nesmí jednat o erotické, pornografické či jiné podobné
fotografie.
5.4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či
upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění
podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
5.5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností vyřadit ze soutěže soutěžícího v případě
podezření, že daný soutěžící je tzv. profesionálním soutěžícím či jiným způsobem porušuje
pravidla soutěže.
5.6. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak
spojována se společností Instagram či Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje
své informace pořadateli a objednateli soutěže a nikoliv společnosti Instagram či Facebook.
Společnost Instagram ani Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím
žádnou odpovědnost.

V Praze dne 14.6.2017

