
Pravidla soutěže o vstupenky na 
Colours of Ostrava na Facebooku 
(dále jen „pravidla“) 

1. Pořadatel soutěže 
1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Zima v létě na Facebooku“ (dále 
jen „soutěž“) je Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 
Praha 1, IČO: 00006947 (dále jen „pořadatel“ nebo „EHPaNF“). 
 
1.2 EHPaNF pořádá soutěž ve spolupráci s agenturou CREATIVE PRO (CZ) s.r.o, 
se sídlem Révová 241/4, 10000, Praha 10, IČO 24848077, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 180022  
(dále jen „agentura“). 

1.3 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook, Inc. (dále jen 
Facebook).  

2. Doba trvání soutěže 
2.1 Soutěž probíhá od 19. 6. 2018 (od zveřejnění soutěžního úkolu) do 28. 6. 
2018 do 23:59 (dále jen „doba trvání soutěže“). 
 
2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn dne 19. 6. 2018 na internetových stránkách 
„EHPaNF“ (https://www.eeagrants.cz) a na Facebooku 
(https://www.facebook.com/EHPaNF) s webovým odkazem na tato pravidla. 

3. Účastníci soutěže 
3.1 Soutěže se může zúčastnit jednotlivec (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci 
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který 
je starší 18 let, má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „soutěžící“ 
nebo „účastník“) a je plně způsobilý k právnímu jednání. Ze soutěže jsou vyloučeni 
zaměstnanci odborů 58, 55 a 52 na Ministerstvu financí, zaměstnanci agentury a 
osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook, a dále tato pravidla, 
uveřejněná na https://www.facebook.com/notes/fondy-ehp-a-norska/pravidla-
sout%C4%9B%C5%BEe-o-vstupenky-na-colours-of-ostrava-na-
facebooku/1811273285562174/, a jeho soutěžní příspěvky musí být na Facebooku 
nastaveny jako veřejně dostupné. 
 



3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní pravidla 
soutěže dle článku 4 a bude vybrán porotou (dále jen „výherce“).  

4. Pravidla soutěže 
4.1 Soutěžní úkol zní: Pod video příspěvek s výzvou k soutěži na Facebookové 
stránce (https://www.facebook.com/EHPaNF/) přidejte komentář s vaší 
oblíbenou zimní aktivitou, kterou byste rádi dělali v létě a zároveň uveďte, 
s kým byste tuto aktivitu rádi dělali (dále jen „soutěžní příspěvek“). Účastník se 
do soutěže zapojí přidáním soutěžního příspěvku pod příspěvek se soutěžním 
úkolem.  

4.2 Výherci budou vybráni porotou na straně pořadatele (dále jen „porota“). Porota 
se skládá ze 3 členů (2 zaměstnanci pořadatele a 1 zaměstnanec agentury). Výběr 
bude proveden na základě nejvíce kreativního a zajímavého zpracování soutěžního 
příspěvku. Výherci obdrží výhru popsanou v bodě 5.1 pravidel. 

4.3 Každý soutěžící může vytvořit pouze jeden soutěžní příspěvek. 

4.4 Soutěžní příspěvek musí být nahrán na Facebook EHPaNF 
(https://www.facebook.com/EHPaNF/) v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel v době 
trvání soutěže. Příspěvky, které budou nahrány mimo dobu trvání soutěže, nebudou 
do soutěže zařazeny.  

 
4.5 Účastníci musí mít vytvořený osobní Facebookový profil a sledovat český 
Facebookový profil EHPaNF (https://www.facebook.com/EHPaNF/). 

4.6 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní 
předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, 
ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. 
Účastník účastí v soutěži prohlašuje, že splňuje podmínky uvedené v bodě 3.1. 
Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je 
oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit. 

5. Výhry, podmínky získání výher 
5.1 Do soutěže byla vložena výhra: 

• 3 x 2 ks vstupenek na festival Colours of Ostrava, který se koná 18. – 21.7.2018 
(dále jen „výhra“) 

5.2 Během soutěže může jeden konkrétní účastník vyhrát 2 vstupenky. 

5.3 Výherci budou vybráni podle postupu popsaného v bodě 4.2 těchto pravidel. 

5.4 Výherci budou vyhlášeni v příspěvku na Facebookovém profilu pořadatele 
(https://www.facebook.com/EHPaNF/), a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, 



který bude EHPaNF potřebovat na výběr vítězných soutěžních příspěvků, nejdéle do 
2 pracovních dnů od skončení soutěže. Výherci budou současně v tomto příspěvku 
vyzváni k doručení svých kontaktních údajů, tj. jména, příjmení, trvalého bydliště a 
doručovací adresy (dále jen „osobní údaje“) a k osobnímu vyzvednutí vstupenek 
v místě sídla pořadatele, tj. Ministerstva financí ČR. Při převzetí bude vyzván 
k podpisu souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace 
soutěže a protokolu o převzetí výhry. V případě, že si výherce nebude moci 
vyzvednout výhru osobně, musí toto sdělit současně s poskytnutím osobních údajů a 
poté bude s tímto výhercem dohodnut náhradní způsob dodání. Způsob doručení 
osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním bude dohodnut také individuálně. 

5.5 Aby mohl výherce získat výhru, musí EHPaNF doručit své osobní údaje 
nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy k doručení osobních údajů dle bodu 5.4., 
potvrdit zájem o výhru a avizovat, zda si ji může vyzvednout osobně. Pokud nebude 
dohodnuto jinak, tak také vyzvednout si výhru osobně do 5 pracovních dnů ode dne 
výzvy k osobnímu vyzvednutí výhry dle bodu 5.4. 

5.6 Pokud pořadateli výherce nedoručí osobní údaje pro zaslání výhry do 2 
pracovních dní od vyhlášení výherců, nebude dohodnut jiný způsob předání a 
nevyzvedne si výhru do 5 pracovních dnů dle bodu 5.4, pak příslušná výhra bude 
udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota dle bodu 4.2 ve lhůtě 1 pracovního 
dne a zveřejní obdobně dle bodu 5.4. 

5.7 EHPaNF je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní soutěžní příspěvek a 
město bydliště výherců na svých profilech na sociálních sítích 
(https://www.facebook.com/EHPaNF/; https://twitter.com/EHPaNF; 
https://www.instagram.com/fondyehpanorska/) a webových stránkách 
(https://www.eeagrants.cz). 

 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1 Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže 
včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách soutěžících 
rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady 
soutěž zkrátit, přerušit anebo bez náhrady zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit 
pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách 
(https://www.eeagrants.cz), kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla a na 
Facebooku (https://www.facebook.com/EHPaNF) s webovým odkazem na tato platná 
a úplná pravidla. 

 
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a pro případ, že se 
stane výhercem také souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely 
organizace soutěže (předání cen) po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je 
možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu uvedenou v příspěvku o 
vyhlášení výherců.  
 



6.3 Neposkytnutí souhlasu bude mít za následek nemožnost předání výhry.  
 
6.4 Zpracování osobních údajů provádí pořadatel (dále jen „správce“). 
 
6.5 Osobní údaje nebudou správcem osobních údajů předány agentuře ani třetím 
osobám.  
 
6.6 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) má soutěžící právo na přístup ke 
svým osobním údajům, právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o něm 
zpracovávány, právo vznést námitku proti zpracování, právo vyžádat si přístup k 
těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení 
zpracování, právo požadovat výmaz těchto osobních údajů, právo na přenositelnost 
údajů, právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, právo na účinnou 
soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v 
důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

6.7 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. 
Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti 
vůči státu. 

6.8 Tato pravidla jsou platná a účinná od 19. 6. 2018. 
 


