
 

 

Pravidla soutěže “S PE-
PO na houby” 
 
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „S PE-
PO na houby” (dále jen „soutěž“)“.  
 
Provozovatel soutěže:   
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, se sídlem Vilová 333/2, PSČ 460 
10, Liberec, IČO 0000 29229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl DrXXVIII, vložka 202. 
(dále jen „provozovatel“) 
 
Organizátor soutěže:  
Loosers s.r.o. 
se sídlem Jaromírova 531/9, 128 00 Praha 2,  
IČO:285 37 939 , DIČ: CZ285 37 939   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 
148829 
(dále jen „organizátor“)  
 
 
1. Termín a místo konání soutěže:  
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) od 20. 10. 
2021 od 00:00:01 hod do 27. 10. 2021 do 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání 
soutěže“).  
 
2. Jak vyhrát :  
Na facebookové stránce PE-PO: https://www.facebook.com/pepoCZ/ bude umístěno 
zadání soutěže u soutěžního příspěvku. 
Soutěž probíhá pouze v jednom kole. 
Soutěžící budou mít za úkol vložit do komentáře fotografii dle zadání v příspěvku. 
Mechanika soutěže je koncipována na základě kvalitativního posouzení a výběru nejlepších 
postů soutěžní komisí. Ta dle svého úsudku vybere tři soutěžní příspěvky, které vyhrají 
cenu. Z těchto tří dále vybere jednoho, který získá navíc hlavní cenu.  
 
3. Výhra 
Do soutěže je vloženo celkově 3 x 4 cen (PE-PO chňapka, tričko, odznaky, 
podpalovače PE-PO,) a navíc jedna hlavní cena (proutěný košík). Každý výherce 



 

 

má v rámci výhry nárok na jednu sadu cen, popřípadě jednu hlavní cenu v případě hlavní 
výhry. 
 
4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher: 
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na 
území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která v době 
konání soutěže splní podmínky soutěže dle čl. 2 této soutěže. Ze všech soutěžních 
příspěvků, jejichž účastníci splní podmínky soutěže organizátor vybere 3 výherce. 
Výherci soutěže budou o svojí výhře informováni pod svým soutěžním 
komentářem na Facebooku, a to nejpozději do 3 dnů po ukončení soutěžního 
kola.  
Každý výherce bude komentářem vyzvaný, aby provozovateli resp. organizátorovi zaslal v 
soukromé zprávě jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo za účelem zaslání 
výhry. V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do 5 dní ode dne, kdy byl 
o výhře informován, výhra propadá ve prospěch provozovatele, který rozhodne o jejím 
dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu.   
  
Každý soutěžící může vyhrát jen jednu výhru (plus případně hlavní výhru). Výhry není 
možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než té, která je určena 
provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami 
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher.  
Provozovatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím 
třetích osob. Provozovatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud bude mít 
oprávněné podezření na porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli 
jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-
play.  
 
5. Všeobecné podmínky: 
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není 
možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch 
provozovatele soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se 
považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo 
doručit do 1 měsíce po jejím prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu nebo výherce 
nesdělil požadované kontaktní údaje do 5 dní ode dne, kdy byl o výhře informován. 
Provozovatel neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich 
nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. 
Provozovatel ani organizátor nejsou odpovědmi za funkčnost facebookového profilu PE-
PO. 
Provozovatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře, nebo 
doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti 
elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jejich kontrolu. 
Provozovatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či 
soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její 



 

 

pravidla. Pravidla jsou publikována na facebookovém profilu PE-PO v souvislosti se 
soutěží. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené 
soutěže. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s 
konáním soutěže. 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, 
organizátora a všichni zaměstnanci a spolupracovníci spolupracujících agentur a 
společností a blízké osoby ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se takovému výherci 
neodevzdá a propadá provozovateli, který rozhodne, jak s výhrou naloží.  
 
6. Osobní údaje, souhlas soutěžícího: 
Provozovatel, jakožto správce („Správce“) zpracovává osobní údaje soutěžícího, které 
poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je oprávněný zájem Správce 
spočívající v organizaci řádného průběhu soutěže, do které se soutěžící dobrovolně zapojil 
(konkrétně se jedná o organizaci a vyhodnocení soutěže, identifikace výherce a realizaci 
uplatnění výhry), a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení výsledků soutěže, dále pro 
předání a realizaci výhry. 
Osobní údaje jsou od soutěžících získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, 
prostřednictvím které je soutěžící jako subjekt údajů sdělí provozovateli a organizátorovi 
soutěže. Osobní údaje soutěžících budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v 
elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou 
smlouvu. 
V případě výhry výherce výslovně souhlasí s tím, že jeho jméno a příjmení bude zveřejněno 
na facebookové stránce a webu provozovatele. Výherce dále souhlasí s tím, že provozovatel 
soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a bydliště výherce v médiích 
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s 
touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb provozovatele. Souhlas dle tohoto 
odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže. 
Další příjemci: Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora a provozovatele 
zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené provozovatelem 
soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, 
dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány 
mimo Evropskou unii. 
Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na 
vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo 
na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, 
omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost 
údajů a právo být zapomenut. Soutěžící má právo podat námitky proti zpracování a právo 
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na provozovatele na 
jeho adrese nebo na e-mailu liberec@severochema.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící 
podat k provozovateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost. 



 

 

 
7. Autorská práva 
Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého příspěvku na sociální síti Facebook 
nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv 
třetích osob. 
V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu 
jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty 
obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v 
platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké 
výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud 
budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje 
ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, 
předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící 
prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže 
nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. 
Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se 
souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů.  
Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k 
bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi 
způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. 
sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu/Facebooku a rozmnožováním), a to bez 
množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící 
rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné oprávnění k využití předmětů po skončení 
soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými 
způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel 
soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve 
spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je 
oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je 
srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V 
případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele 
soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky 
dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu. 
 
8. Dodatek: 
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností 
Facebook a nijak s ní nesouvisí. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit 
účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či 
podvodného jednání (např. duplicitní facebookový účet, falešný facebookový účet atd.). 
Případně, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.  
 
V Praze dne 1. 20.2021 


