
1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE  

Provozovatelem marketingové soutěže „Vyplň křížovku a vyhraj“ jsou: 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  

Malostranské nám. 266/5  

118 00 Praha 1 - Malá Strana  

Dále jen „Provozovatel“  

2. DOBA PLATNOSTI A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

Marketingová soutěž se koná od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2020 (včetně) na území České republiky. (dále i 

jako „Soutěžní období“)  

3. ÚČAST V SOUTĚŽI  

Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit 

pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců), která na webové stránce 

provysocinu2020.cz/soutez vyplní marketingový dotazník (anketu) provozovatele. Anketa se 

považuje za řádně vyplněnou, pokud je na každou z otázek uvedena řádná odpověď, včetně e-

mailové adresy účastníka ankety. Soutěžící se může zúčastnit soutěže jedenkrát. Provozovatel 

soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních anket. Do soutěže nebudou 

zařazeny soutěžní ankety, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky 

soutěže, anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Ze soutěže jsou vyloučeni 

všichni zaměstnanci provozovatele a všech na soutěži spolupracujících agentur a společností. 

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit v průběhu soutěže obsah marketingového dotazníku, dále 

právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Veškeré 

změny a jiná sdělení budou zveřejňována na www.provysocinu2020.cz a na sociálních sítích 

provozovatele. Účastník uložením či odevzdáním vyplněné soutěžní ankety schvaluje tato pravidla.  

4. VÝHERCE, VÝHRY V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER V SOUTĚŽI  

O výhercích každé z výher bude rozhodnuto náhodným losem pod dohledem notáře. Do losování 

budou zahrnuti všichni respondenti, kteří řádně dokončí a uloží anketu během soutěžního období.  

Výhra:  

1. cena 1x láhev Trebitsch Czech Single Malt Whisky 

2. cena poukaz do Panského dvora v Telči 

3. cena basa ležáků z Vysočiny 

Předání výher: Výhra bude výherci předána osobně nebo bude zaslána poštou.  

5. OSOBNÍ ÚDAJE  

Účastník soutěže registrací do soutěže: Dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a 

zákonem č. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a užitím své e-mailové adresy a 

pokud se stane výhercem, též se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 

adresa, e-mailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a 

pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 3 měsíců.  

Účastník soutěže svou účastí v soutěži souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, 

službami nebo podnikem provozovatele soutěže a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 

provozovatele na účastníkem uvedenou elektronickou adresu. V případě, že se stane výhercem, též 

se zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webové 



stránce provozovatele a fotodokumentace z předání výhry. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, 

aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím 

třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i 

další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj 

souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat 

nebo požadovat jejich likvidaci. Dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném 

znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i 

zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených 

pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční 

účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými 

způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do 

souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a 

územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým 

pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. 


