RÁMCOVÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY FACEBOOKOVÝCH A INSTAGRAMOVÝCH SOUTĚŽÍ
NA PROFILU VONAVYSHOP
Organizátor:
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost Ego dekor s.r.o., provozovatel
e-shopu www.vonavyshop.cz , IČ: 03364721, se sídlem Radlík 156, 254 01 Jílové u Prahy. Společnost je
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 03364721
(dále jen „organizátor“).

Pravidla soutěže (dále jen “pravidla”).
1. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky, která je v průběhu trvání soutěže sledovatelem profilu VONAVYSHOP na Facebooku nebo
Instagramu a umístí pod soutěžní příspěvek soutěžní komentář v termínu konání soutěže v souladu
s pravidly a podmínkami soutěže. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit svou odpovědí dle své
volby i opakovaně.
2. Organizátor soutěže zveřejní soutěžní otázku, resp. soutěžní zadání, termín konaní soutěže a
odměnu výherci na svém facebookovém nebo instagramovém účtu. Každý účastník soutěže může
umístit maximálně 1 soutěžní komentář.
3. Pořadatel soutěže náhodně vybere počet vítězů stanovených u každé soutěže.
4. Soulad přihlášených soutěžních příspěvků s pravidly a podmínkami soutěže posoudí organizátor.
Výherce soutěže bude určen do 3 dnů od ukončení soutěže a vítězný soutěžní příspěvek a/nebo
výherce bude zveřejněn v komentáři u příslušné soutěže a případně na propagačních materiálech
organizátora soutěže, s čímž vyslovuje souhlas. Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu
odevzdání výhry prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu. V případě, že
se nepodaří s výhercem do 20 dní od vyhlášení zkontaktovat, bude vybrán výherce nový.
5. Účastí v soutěži na Facebooku nebo Instagramu účastník soutěže vyjadřuje souhlas se všeobecně
platnými pravidly a podmínkami soutěží organizovaných společností Ego dekor.
6. Vítězný soutěžní příspěvek určí organizátor prostřednictvím hodnotící poroty sestavené dle
vlastního uvážení.
7. Vítěz soutěže získá výhru avizovanou v zadání soutěže.
8. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, třetí osoby spolupracující s organizátorem
na této soutěži a osoby jim blízké.

9. Organizátor je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo
konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či
nikoli. Výhry nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro dané
výhry.
10. Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou
osobu ani na jiného soutěžícího.
11. Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet
nebo jinými elektronickými prostředky.
12. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí
právními předpisy České republiky.
13. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu nezbytně
nutném zejména za účelem zaslání výhry, dále pak obrazových či audiovizuálních záznamů výherce,
které Organizátor získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“)
Organizátorem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, pro
účely pořádání této soutěže, určení příjemců výher a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní
a zveřejnění výsledků soutěže na Facebooku a Instagramu a v propagačních materiálech Organizátora,
a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, ukončení soutěže, vypořádání nároků ze soutěže a
případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
14. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má
práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj.
zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně
kdykoliv na adrese Organizátora, nebo jakéhokoli budoucího správce, odvolat (v případě odvolání
souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo
přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých
dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu
s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící
žádat Organizátora nebo jakéhokoli budoucího správce o vysvětlení a neprodlené odstranění
závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou platná od 1.12.2021.

