
 
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

„Sladká letní soutěž“ 
 
Účelem těchto pravidel je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Sladká letní soutěž“ (dále jen 
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže 
ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. 
 
Pořadatel soutěže:  
RightWords Solution s.r.o. 
IČO: 05130999, 
(dále jen „pořadatel“). 
  

I. 

Doba a místo konání soutěže 

1. Soutěž probíhá v termínu od 15. 7. 2019 00:00:01 hod. do 4. 8. 2019 23:59:59 hod. včetně (dále 
jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) a níže 
specifikovaném soutěžním webu.  

II. 

Účast v soutěži 

1. Soutěže se může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a 
adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „zájemce“), která se považuje za 
spotřebitele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1999 Sb., zákon o ochraně 
spotřebitele. Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející 
větě, která se v době a místě konání soutěže platně registruje do soutěže podle čl. III těchto 
pravidel (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).  

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 
k pořadateli a spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv 
důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této 
soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

 

III. 
Registrace do soutěže 

 
1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době a místě konání soutěže odpoví na soutěžní 

otázky přístupné na konkrétní stránce www.viralsvet.cz (dále jen „soutěžní web“), a to tím 
způsobem, že do elektronického registračního formuláře na soutěžním webu vyplní platnou 
emailovou adresu. Dále potvrdí, že je starší 15 let, že se seznámil s pravidly této soutěže a 
poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „registrační formulář“).  

2. Soutěžící bude do soutěže zařazen okamžikem doručení bezvadně vyplněného registračního 
formuláře pořadateli soutěže (dále společně jen „soutěžní registrace“).  

3. Do soutěže se lze zapojit pouze jednou. 
 



IV. 
Specifikace výher 

 
1. Mezi výhry v soutěži jsou zařazeny tyto: 

 
• 3x dřevěný box s vypalovaným logem dr Gerard. Cenu vyhrávají 3 výherci. 

• 3x degustační balíček produktů dr Gerard. 

V. 

Určení výherců v soutěži 

1. Každý soutěžící může získat maximálně výhru.  
2. Výherci výher budou určení losováním provedeným elektronickým systémem soutěže do 3 

pracovních dnů od skončení soutěže. Losováno bude vždy ze všech platných registrací. 
Výhercem se tak stane ten účastník, který zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň bude 
vylosován v rámci soutěže. V soutěži budou vylosováni 3 výherci.  

3. Počet výher je omezený výše uvedeným počtem jednotlivých výher a jejich počet je společný 
pro Českou republiku. Výherci budou vybíráni z celkové společné databáze provedených 
registrací z České republiky.  

 

VI. 

Informování vylosovaných soutěžících a předání výher 

1. Soutěžící bude o vylosování a výhře informován prostřednictvím uvedené emailové adresy v 
registračním formuláři, a to do 1 pracovního dne od vylosování (dále také jako „výherní 
zpráva“). V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící – výherce vyzván k 
zadání svých kontaktních informací, tj. jména a příjmení a své doručovací poštovní adresy, kam 
bude výhra zaslána. Požadované informace uvedené ve výherní zprávě musí být zadány dle 
pokynů ve výherní zprávě, a to do 5 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy.  

2. Výhry budou odeslány elektronicky nebo fyzicky prostřednictvím doručovatele vybraného 
organizátorem na adresu, kterou uvede vylosovaný účastník v rámci soutěže. Výhry budou 
výhercům odeslány nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení konání soutěže.  

3. Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za, doručení výher, ani za poškození, zpoždění či 
ztrátu výher během přepravy.  

 
 

VII. 

Poučení o zpracování osobních údajů 

1.  Osobní údaje účastníků jsou pořadatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány v 
souladu s nařízením 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/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také 
„obecné nařízení“).  

2. Účastníci mají právo na informace od správce osobních údajů dle čl. 13 Obecného nařízení v 
okamžiku získání osobních údajů správcem od účastníka. Pořadatel jako správce osobních údajů 



uvádí, že osobní údaje účastníků, které správce získá soutěžní registrací, budou užity pro tyto 
účely:  

a. vyhodnocení této soutěže,  
b. zaslání informací o výsledku soutěže výhercům,  
c. zaslání výher v soutěži.  

3. Osobní údaje jsou poskytnuty v rozsahu emailové adresy. U výherců si správce vyžádá též 
jméno, příjmení a adresu pro zaslání výhry.  

4. Právním základem pro zpracování osobních údajů účastníka je v tomto případě souhlas založený 
soutěžní registrací. Důvodem poskytnutí osobních údajů účastníků správci je identifikace 
nezbytná pro vyhodnocení soutěže a udělení výher v soutěži, což by bez poskytnutí těchto údajů 
nebylo možné a dále k ochraně práv správce.  
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel je oprávněn bez jakékoliv náhrady soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či 
upravit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových 
stránkách: www.viralsvet.cz 

2. Výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, 
propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.  

3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky 
předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být 
výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.  

4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti 
v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu 
bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat a nemůže vyžadovat více, než mu na základě 
těchto pravidel bylo poskytnuto.  

5. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 
mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na 
spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či 
pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, 
kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži. 

6. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými 
prostředky.  

7. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního 
uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání 
rozhoduje pořadatel soutěže.  

8. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních 
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže 
platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních 
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s 
úplnými pravidly soutěže.  

9. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách 
www.viralsvet.cz  

 
V Praze dne 3. 7. 2019 


