PRAVIDLA SOUTĚŽE „LETNÍ GALERIE“
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Následující text představuje úplná závazná pravidla soutěže „LETNÍ GALERIE“ (dále jen „soutěž“).
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem
resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly
a zavazuje se je dodržovat. Tato pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná
na internetové adrese: www.galerie-butovice.cz
Vyhlašovatelem soutěže je společnost Galerie Butovice, s.r.o., Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČO: 271
99 428, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103877
(dále jen „vyhlašovatel“). Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační
stránku soutěže, je společnost EFECTO PRAGUE s.r.o., Jižní 793, 250 65 Líbeznice, IČO: 241 63 228,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184513 (dále jen
„provozovatel“).
B. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ AKCE A SOUTĚŽE
Akce se bude konat v obchodním centru GALERIE BUTOVICE na adrese Radlická 117, Praha 5 (v textu
též jen „obchodní centrum“), v rámci programu nazvaného „LETNÍ GALERIE“ pořádaného
v obchodním centru, který se uskuteční ve dnech 29. 6. – 31. 7. 2018 od 9:00 do 21:00 (dále jen
„doba konání“).
Soutěž probíhá na území České republiky. Do soutěže je možné se zapojit prostřednictvím
instragramového účtu vyhlašovatele https://www.instagram.com/galeriebutovice/
Doba trvání soutěže je stanovena na období od 29. 6. 2018 do 3. 8. 2018
C. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
•

Soutěžící mladší 18 let je povinen si pro účast v soutěži zajistit souhlas svého zákonného
zástupce;

•

Soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního účtu na sociální síti
Instagram;

•

Souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování.

•

Fotografie musí mít označení místa v popisku. Fotografii je nutné mít v nejvyšším možném
rozlišení, jaké nabízí fotoaparát.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.
D. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Soutěžním úkolem je pořídit fotografii z foto koutku umístěného v hlavním foyer Galerie Butovice
v době konání akce. Dále fotografii umístit na svém profilu (musí být veřejný), označit
@galeriebutovice a #galeriebutovice a přidat komentář, kde bude označena jedna osoba, se kterou si

chce soutěžící výhru užít. Soutěžící musí být zároveň sledovatelem profilu Galerie Butovice
https://www.instagram.com/galeriebutovice/.
Vítězem akce se stává jeden účastník, který bude vylosován po skončení akce, nejpozději dne 3. 8.
2018.
Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže, tj. splnit soutěžní úkol, pouze jednou, a to
prostřednictvím vlastního osobního a autentického účtu na sociální síti Instagram. Do soutěže
nebude zařazen případný druhý příspěvek. Účast v soutěži prostřednictvím více účtů či účtu
falešného na sociální síti Instagram je zakázána a povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez
nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně
dostupný v době trvání soutěže.
Odesláním fotografie v rámci soutěžního úkolu soutěžící souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je
dodržovat.
E. VÝHRA
Výhru v soutěži představuje dárkový poukaz na zájezd v hodnotě 20.000 Kč od EXIM TOURS (dále jen
„výhra“).
Vítězem akce se stává jeden účastník, který bude vylosován po skončení akce, nejpozději dne 3. 8.
2018.
Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže pod soutěžním příspěvkem na stránce
www.galerie-butovice.cz.
Jestliže si výherce svou výhru od vyhlašovatele nevyzvedne v provozních hodinách
na infostánku obchodního centra Galerie Butovice do 30. 9. 2018, výhra propadá vyhlašovateli
soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost
výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany
výherce.
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhru nelze proplatit v hotovosti nebo požadovat
její výměnu za jiné zboží.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného
typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele, nebude
možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
F. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo
k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.
Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli soutěže bezplatnou
nevýhradní licenci pro území celého světa na dobu trvání majetkových práv k obsahu, který je dílem
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez množstevního
omezení a ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále splněním soutěžního úkolu

uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění takového díla, jeho úpravám, zpracování
včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby
vyhlašovatel uváděl dílo na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel
anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji
dále poskytnout formou podlicence.
G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Akceptací těchto pravidel soutěže soutěžící současně bere na vědomí, že pro účely organizace a
provedení soutěže budou zpracovávány jeho/její osobní údaje v nezbytném rozsahu, zejména jméno,
příjmení, e-mail, datum narození, identifikační údaje nezbytné pro veřejný přístup do účtu
soutěžícího v sociální síti Instagram, fotografie a komentář splňující soutěžní úkol. Současně se
soutěžící zavazuje respektovat ochranu soukromí osoby, kterou ve svém komentáři označí za
osobu, se kterou si chce případnou výhru užít (viz bod D výše).
Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel.
Soutěžící dále bere na vědomí, že jeho/její osobní údaje budou v rozsahu a k účelům uvedeným výše
zpracovávány rovněž prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy
vyhlašovatelem, zejména prostřednictvím provozovatele soutěže. Soutěžící ber na vědomí, že
jeho/její osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně realizace soutěže není možná bez poskytnutí výše
uvedených osobních údajů.

Soutěžící má jakožto subjekt osobních údajů právo požadovat od vyhlašovatele jakožto správce
osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na
přenositelnost údajů. Bližší informace o rozsahu a výkonu práv subjektů údajů jsou uvedeny na www:
http://www.galerie-butovice.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju/.
V případě jakýchkoliv dotazů o ochraně osobních údajů se může soutěžící obrátit na vyhlašovatele
zasláním dotazu na adresu info@galerie-butovice.cz. V případě pochybností o správnosti zpracování
osobních údajů se soutěžící může obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.
H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Soutěžící se zavazuje neporušovat právní rád České republiky, oprávněné zájmy vyhlašovatele
či provozovatele soutěže a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.
Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za škody ani jiné majetkové či nemajetkové újmy
způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami
v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem
akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Ze soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci vyhlašovatele i všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. Ze
soutěže jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního centra.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním této soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení
soutěže nebo předčasného ukončení soutěže.
Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku
na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší
podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele aplikace Instagram nebo
pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele,
provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky
či dobrými mravy.
Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena s aplikací Instagram.
Soutěžící osvobozuje aplikaci Instagram od všech závazků souvisejících se soutěží.
Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv aplikaci
Instagram, a že tato aplikace neposkytuje v souvislosti se soutěží žádnou uživatelskou podporu
ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze
na adresu provozovatele info@galerie-butovice.cz.

V Praze dne 28. 6. 2018

