PRAVIDLA SOUTĚŽE
„VÝHERNÍ KVÍZ - OPRAVDOVÉ ZLOČINY„
1.

POŘADATEL SOUTĚŽE
BETOMA Group s.r.o., se sídlem Primátorská 1830/51, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ: 08606889, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C 321575 (dále jen „pořadatel“ nebo “zpracovatel” – pro oblast ochrany
osobních údajů)

2.

NÁZEV SOUTĚŽE
„VÝHERNÍ KVÍZ - OPRAVDOVÉ ZLOČINY“ (dále jen „soutěž“).

3.

DOBA TRVÁNÍ
Soutěž trvá od 02.08.2022 09.00.00 hod. do 01.10.2022 12.00.00 hod. včetně (dále
jen „soutěžní čas“).

4.

MÍSTO KONÁNÍ
Soutěž probíhá v místě konání konkrétní besedy (dále jen “místo konání”).

5.

PODMÍNKY A ÚČAST V SOUTĚŽI
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let
5.1.
nejpozději v den své registrace do soutěže (dále jen „účastník“, „soutěžící“
nebo jen “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů).

6.

5.2.

Účastník besedy se do soutěže může zapojit tak, že se v době konání soutěže
registruje pomocí čísla vstupenky a e-mailové adresy na www.nazivu.cz.
Vyplněním údajů bude účastníkovi zpřístupněn soutěžní kvíz. Účastník
zodpoví otázky kvízu v co nejrychlejším čase. Hodnotícím parametrem je
počet správných odpovědí a čas, za který účastník otázky zodpoví. Soutěžní
kvíz nelze vyplnit opakovaně, účastník má pouze 1 možnost vyplnění
soutěžního kvízu.

5.3.

Vyplněním vstupního registračního formuláře na www.nazivu.cz projevuje
účástník svůj souhlas s pravidly soutěže.

VÝHRY
6.1.
Do soutěže byly věnovány následující výhry:
20x Merchandising Opravdové zločiny

7.

URČENÍ VÝHERCŮ
VÝHERCEM se stane soutěžící, který zodpoví nejvíce otázek správně v
7.1.
nejkratším čase.
7.2.

Určení výherců proběhne na základě umístění soutěžících dle počtu správných
a nejrychlejších odpovědí ze všech registrovaných soutěžících do soutěžního
kvízu.

7.3.

Pro potřeby soutěže se za unikátní soutěžní vstup považuje kombinace údajů
ČÍSLA VSTUPENKY a E-MAILOVÉ ADRESY registrované ve vstupním formuláři

pro zapojení se do soutěže.
7.4.

8.

9.

Pro oznámení o umístění na výherní pozici proběhne formou vyhlášení v místě
konání besedy, a to identifikací čísla vstupenky.

PŘEDÁNÍ VÝHER
8.1.
Předání výher proběhne v místě konání besedy v průběhu konání hlavního
programu.
8.2.

Při nepřevzetí výhry po jejím vyhlášení v místě konání, nebude výhra výherci
předána žádným náhradním způsobem. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat za
výherce náhradníka, a to v pořadí daném umístěním v celkovém vyhodnocení
soutěžních vstupů.

8.3.

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu správnosti údajů zadaných do
registračního formuláře, a to především ověření čísla vstupenky. Číslo
vstupenky bude ověřeno při předání výhry.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci ve vstupním formuláři na
9.1.
www.nazivu.cz zpracovává pořadatel za účelem realizace soutěže a splnění
zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění
těchto účelů. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je
plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů
pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými
zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.
9.2.

Dále může pořadatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj.
nabízení produktů a služeb pořadatele, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu
tří let – účelem zpracování je informování soutěžících o produktech a
službách pořadatele. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních
údajů je ochrana oprávněných zájmů pořadatele. Oprávněnými zájmy jsou
zejména provádění přímého marketingu. Ke zpracování osobních údajů
výherce soutěže (konkrétně e-mailové adresy) pro účely uveřejnění informace
o výherci dochází na základě souhlasu subjektu údajů a to po dobu 2 let.

9.3.

Pořadatel je správcem osobních údajů. U zpracování osobních údajů na
základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas
soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

9.4.

Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování
jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu
zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo
kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po
kterou budou osobní údaje uloženy. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího
nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj.
opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

10.

9.5.

Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje smazal,
pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly
jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné
důvody pro odmítnutí vymazání, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět. Při
omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další
zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných
důvodů. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl
pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu.

9.6.

Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních
údajů pro účely přímého marketingu a pořadatel je povinen pro tento účel
osobní údaje dále nezpracovávat. Vznesení námitky může soutěžící provést
na webové stránce prostřednictvím e-mailu info@opravdovezlociny.cz.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
10.1.
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné
plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím nijak zavázán a soutěžící nemají nárok
na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
10.2.

Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu
soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé
v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací,
mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození
a škody na počítačovém vybavení účastníka pořadatel neodpovídá.

10.3.

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se
ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo
bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž
odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla
kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou
dobu jejího trvání.

10.4.

Výhra není právně vymahatelná. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

10.5.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže
www.nazivu.cz, jakož i v sídle pořadatele.

10.6.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, webové stránky
apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.
V Praze dne 01.08.2022

