
Pravidla Instagramové soutěže  

„#kral50rovnobezky2021 o nejoriginálnější fotografii ze závodu Král 50. 

rovnoběžky 2021“ 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Instagramová soutěž Slavia pojišťovna sportovního týmu z.s. o nejoriginálnější fotografii 

účastníka souběžně probíhající soutěže Král 50. rovnoběžky 2021 #kral50rovnobezky2021. 

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi Účastníkem (dále jen 

„účastník“ nebo „účastník soutěže“) a Pořadatelem soutěže „#kral50rovnobezky2021 o 

nejoriginálnější fotografii ze závodu Král 50. rovnoběžky 2021“ vyhlášené na sociální síti 

Instagram (dále jen „soutěž“). Tento dokument je jediným oficiálním dokumentem, který 

závazně upravuje obecná pravidla a podmínky soutěže. 

Pořadatel vyhlašuje a pořádá soutěž na podporu návštěvnosti oficiálního profilu Slavia 

pojišťovna sportovního týmu z.s. na sociální síti Instagram za účelem budování a zvýšení 

všeobecného povědomí o jeho sportovních aktivitách, které Slavia pojišťovna sportovní tým 

pořádá.  

Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků. 

 

I. Organizátor a pořadatel soutěže  

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Spolek:  

Slavia pojišťovna sportovní tým z.s.  

IČO: 07425899, 

se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5 

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

70852 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) 

 

II. Termín a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2021 10:00 hod. do 30. 9. 2021 23:59:00 hod. včetně (dále 

jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), 

soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram https://www.instagram.com/.  

Účastníci soutěže: 

Účastníkem soutěže se může dobrovolně stát každá plně svéprávná fyzická 

osoba starší osmnácti (18) let splňující podmínky těchto pravidel soutěže a s ohledem 

na podmínky platné v rámci sociálních sítě Instagram.  

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem a s adresou pro 

doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo 

„soutěžící“), který má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti 

Instagram a splní stanovená pravidla soutěže.  

Účastník se do soutěže zapojí prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti 

Instagram. Zapojením se do soutěže Účastník vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje 

https://www.instagram.com/
https://help.instagram.com/478745558852511/


se k jejich dodržování. Účastníci jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání 

sociální sítě Instagram. Při jakémkoli porušení pravidel soutěže nebo podmínek 

provozovatele sociální sítě Instagram si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze 

soutěže bez náhrady vyloučit. 

Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno 

důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Ze 

soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže. 

Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.  

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které se u pořadatele podílí na přípravě, organizaci a 

realizaci soutěže. Ze soutěže jsou dále automaticky vyloučeny všechny osoby v 

zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli. 

Fotografie a texty nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat 

mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat vulgaritu, 

pornografii, násilí, pomluvy apod.).  

Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit 

ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše 

uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět 

důvody k takovému rozhodnutí. 

III. Výhra v soutěži a jejich předání: 

V soutěži se hraje o: 

1x sportovní pohár se štítkem „Foto Král 50. rovnoběžky 2021“ 

(dále jen “výhra”) 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty v 

případě, že výhra nebude dodavateli poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v 

souladu s těmito pravidly. 

Výhru nelze proplácet v hotovosti ani požadovat výměnu za jiné zboží; Pořadatel neodpovídá 

za výhru ani její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, výherci nenáleží práva z vadného 

plnění vůči pořadateli. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok a nelze ji vymáhat. 

Výhru nelze převést na jiné osoby ani jiné Účastníky. Pořadatel nenese odpovědnost za 

jakákoli rizika spojená s realizací výhry. 

Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi 

sdělena do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím komentáře 

k soutěžní fotografii či soukromé instagramové zprávy na daný osobní profil, s nímž se 

účastník do soutěže zapojil. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět, a v 

rámci této odpovědi sdělit své celé jméno a doručovací adresu v České republice. V případě, 

že výherce tuto svou kompletní odpověď na instagramovou zprávu nedoručí pořadateli do 7 

dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve 

prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  

Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na doručovací 

adresu na území České republiky, kterou výherce uvede jako odpověď na soukromou 

informační zprávu o výhře.  

 



Výhra bude výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na 

výherní zprávu na adresu, kterou výherce pořadateli sdělil. Součástí informační zprávy 

mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce 

povinen respektovat.  

O odeslání výhry bude výherce informován soukromou zprávou na sociální síti Instagram. 

Bude-li zásilka vrácena pořadateli jako nedoručitelná, proběhne jeden další pokus o 

doručení. V případě, že se výhru nepodaří doručit nebo si ji výherce nepřevezme, propadá 

tato výhra pořadateli bez nároku na jakoukoli náhradu. 

Pořadatel neodpovídá za technické chyby a poruchy, výpadky sociální sítě Instagram a za 

jejich funkčnost či závady při komunikaci mezi účastníkem a pořadatelem. 

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění 

či ztrátu během přepravy. V případě, že výhra nepodaří doručit výherci bez zavinění na 

straně pořadatele, se pořadatel pokusí po jejím vrácení poskytovatele poštovních služeb, 

znovu odeslat na adresu výherce, pokud i v takovém případě nebude výhra doručena 

výherci, propadá tato výhra pořadateli soutěže. 

Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jedním autentickým instagramovým 

profilem. V případě porušení této povinnosti je pořadatel oprávněn takového soutěžícího bez 

náhrady ze soutěže vyloučit. 

 

IV. Mechanika soutěže a určení výherců: 

Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže: 

a. Vytvoří soutěžní dílo – fotografii (viz čl. VI. Pravidel), (dále jen „soutěžní fotografie“), z 

účasti souběžně konané soutěže pořadatelem, s názvem „Král 50. rovnoběžky“. 

b. Přihlásí se do svého instagramového profilu a jeho prostřednictvím nahraje na svůj profil 

na sociální síti Instagram soutěžní fotografii, kterou označí „hashtagem“ 

„#kral50rovnobezky2021“, a zároveň označí oficiální účet Slavia pojišťovna sportovního týmu 

z.s. https://www.instagram.com/slaviapojistovna/?hl=cs, na sociální síti Instagram.  

Nahráním své soutěžní fotografie na svůj instagramový profil soutěžící souhlasí s pravidly 

soutěže. 

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem úspěšného nahrání soutěžní fotografie splňující 

veškeré podmínky soutěže na sociální síť Instagram a označením „hashtagem“ 

„#kral50rovnobezky2021“, a zároveň označením oficiálního účtu Slavia pojišťovna 

sportovního týmu z.s. https://www.instagram.com/slaviapojistovna/?hl=cs, na sociální síti 

Instagram (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“). 

Soutěžní fotografie nahrané soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující 

technické náležitosti: 

a. Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu uvedenému v zadání. 

b. Soutěžní fotografie smí být zaslána pouze ve formátu, jež povolují obecná pravidla pro 

vkládání fotek na Instagram. 

c. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla nahraná do soutěže mimo dobu konání 

soutěže, nebo soutěžní fotografie vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a 

ani fotografie, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či 

https://www.instagram.com/slaviapojistovna/?hl=cs
https://www.instagram.com/slaviapojistovna/?hl=cs


ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou 

jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Fotografie vytvořené 

v rozporu s těmito pravidly či fotografie těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem, 

budou pořadatelem ze soutěže vyřazena, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. 

d. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně s více soutěžními fotografiemi. 

Avšak výhru v soutěži získá pouze jeden vybraný výherce.  

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených obecných pravidel 

a podmínek soutěže jednotlivými Účastníky. 

Určení výherce: 

a. V soutěži se uděluje celkem 1 výhra (viz čl. III. těchto pravidel). 

b. Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem: 

a) Každý účastník, který po dobu trvání soutěže vloží na svůj instagramový profil soutěžní 

fotografii označenou „hashtagem“ „#kral50rovnobezky2021“, a zároveň označí oficiální účet 

Slavia pojišťovna sportovního týmu z.s. https://www.instagram.com/slaviapojistovna/?hl=cs, 

na sociální síti Instagram, bude zařazen do rozhodování poroty o nejoriginálnější fotografii 

z průběhu konání souběžně probíhající soutěže pořadatele „Král 50. rovnoběžky“.  

b) O výherci rozhodne porota složená ze zástupců pořadatele soutěže, která ze 

všech soutěžních fotografií, které byly do soutěže v době jejího trvání platně nahrány, vybere 

1 vítěznou soutěžní fotografii (která nejlépe splnila veškeré podmínky této soutěže). 

Tato porota zasedne nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže. 

c) Rozhodnutí poroty je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku, s 

tím, že o zasedání poroty bude vytvořen oficiální zápis. 

d) Kritériem rozhodování poroty bude zejm.: dodržení podmínek soutěže, originalita v 

uchopení tématu a kreativita. Výhercem v soutěži se tak stane 1 soutěžící, který zcela splní 

veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, (dále jen „výherce“). 

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy: 

Odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel, bere 

soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou 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. 

Účastník bere na vědomí, že Spolek Slavia pojišťovna sportovní tým z.s., IČO: 07425899, se 

sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, spolek zapsaný ve spolkovém 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70852, e-mail: 
info@slaviapojistovnasportteam.cz, bude pro potřeby realizace a vyhodnocení soutěže 

„#kral50rovnobezky2021 o nejoriginálnější fotografii ze závodu Král 50. rovnoběžky 2021“, 

zahrnující zejména evidenci Účastníků soutěže, vyhodnocení soutěže, vypořádání výhry a 

archivaci, zpracovávat osobní údaje Účastníků. Účastník dále bere na vědomí, že jeho 

osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům zde uvedeným zpracovány pro pořadatele 

prostřednictvím zpracovatelů pověřených k tomu písemnou smlouvou a prostřednictvím 

nástrojů sociální sítě Instagram. 

Účastník rovněž bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sociální 

sítě Instagram budou tyto osobní údaje zpracovávány též spol. Facebook, jakožto 

https://www.instagram.com/slaviapojistovna/?hl=cs
mailto:info@slaviapojistovnasportteam.cz


provozovatelem sociální sítě Instagram, a to dle podmínek uplatňujících se na smluvní vztah 

mezi Uživatelem a spol. Facebook týkající se jeho uživatelského účtu. Pořadatel v takovém 

případě není schopen ovlivnit rozsah, jakým budou osobní údaje Účastníků spol. Facebook 

dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčuje a nejsou tudíž v postavení společného 

správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se soutěžící mohou obracet se svými 

dotazy a právy přímo na spol. Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sociální sítě 

Instagram (www.instagram.com). 

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje v případě výherce v rozsahu identifikační (jméno, 

příjmení a uživatelského jména na sociální síti Instagram) a kontaktní údaje (doručovací 

adresa). 

Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů ve shora 

uvedeném rozsahu a pro uvedené účely. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s 

jejich zpracováním je dobrovolné. V případě výherce však bez poskytnutí osobních údajů 

není možné doručit výhru. Účastník je oprávněn kdykoli v době trvání soutěže do losování 

výhry odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí odstranění své 

zveřejněné fotografie k soutěži „Král 50. rovnoběžky“ s označením pomocí „hashtagu“ 

„kral50rovnobezky2021“. 

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje Účastníků od okamžiku zapojení se do soutěže po 

celou dobu trvání soutěže do doby převzetí výhry výhercem. Poté bude zpracováván 

omezený rozsah osobních údajů po dobu 1 roku pro účely ochrany práv Pořadatele a 

archivaci průběhu soutěže. 

Práva Účastníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

Právo na přístup – Účastník má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou 

zpracovávány a pokud ano, tak informace o tomto zpracování. 

Právo na přenos – Účastník má právo na přenos svých osobních údajů zpracovávaných 

automatizovaně. 

Právo na opravu – Účastník má právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů. 

Právo podat stížnost – Účastník může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Právo na výmaz – Účastník má právo na výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje již 

nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovány 

protiprávně. Je-li však zpracování osobních údajů účastníka nezbytné pro plnění právní 

povinnosti či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků pořadatele, toto právo 

účastníka se neuplatní. 

Právo na omezení zpracování – Účastník má právo na omezení zpracování osobních údajů, 

pokud popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a účastník odmítá jejich 

výmaz, pořadatel, již osobní údaje nepotřebuje pro účel zpracování, avšak účastník je 

požaduje jejich zpracování. 

Veškerá sdělení na výše uvedené žádosti činí pořadatel bezplatně, avšak jsou-li podané 

žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené nebo opakují-li se, může pořadatel požadovat 

zaplacení poplatku nebo odmítnout žádosti účastníka vyhovět. 

 

 



VI. Soutěžní fotografie 

Soutěžní fotografie nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy 

třetích osob ani nabádat k jejich porušování. 

Soutěžní fotografie musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do 

práv a právem chráněných zájmů třetích osob. 

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie, jež nebudou, byť jen okrajově či 

částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo ty soutěžní fotografie, které odeslaly 

osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Pořadatel má současně právo nezařadit do 

soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo 

porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by 

bylo v rozporu se zájmy pořadatele. 

Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní fotografie, které: 

• neodpovídají tématu uvedenému v zadání; 

• nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly; 

• vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže; 

• nabádají k vystavování se nebezpečným situacím; 

• odporují dobrým mravům; 

• zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám 

soutěže a těmto pravidlům; 

• jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, 

občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy; 

• obsahují náboženský nebo politický podtext; 

• mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních fotografií.  

 

VII. Licenční oprávnění 

Dojde-li v rámci účasti v soutěži, zejména umístěním soutěžní fotografie k vytvoření 

autorského díla soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský 

zákon“), poskytuje soutěžící od momentu umístění soutěžní fotografie pořadateli oprávnění k 

výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako 

výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv 

soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící 

souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence 

(podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že 

pořadatel je oprávněný licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí 

v soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob s užitím 

autorského díla v rozsahu licence a že je oprávněn zachytit na autorském díle, které je 



fotografií nebo videem, třetí osoby a od těchto osob získal výslovný a doložitelný souhlas 

s takovým zachycením. V případě šíření jednou zveřejněného autorského díla na internetu 

mimo vůli pořadatele bere soutěžící na vědomí, že za takové šíření pořadatel neodpovídá.  

Účastník zvláště stvrzuje a souhlasí s tím, že zveřejněné fotografie mohou být zveřejněny na 

webových stránkách a účtech sociálních sítí Slavia pojišťovna sportovní tým z.s., a že ten 

může fotografie upravovat nebo měnit (např. oříznutím nebo doplněním obrazu, hudby nebo 

zvukových efektů). Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se 

soutěžní fotografií (např. její úprava, zpracování, vytvoření společného díla apod.) potřebný 

souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžní 

fotografie do soutěže.  

Přihlášením fotografie do soutěže účastník zaručuje, že je účastník vlastníkem všech práv 

(včetně autorských práv) vztahujících se k fotografii či fotografiím; a fotografie neporušují 

práva žádné třetí strany (včetně práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, 

práva na ochranu soukromí a dalších odpovídajících práv dané osoby) a bylo získáno 

povolení k použití podobizny každé osoby, která je zachycena na jakýchkoli zveřejněných 

fotografiích. Účastník stvrzuje, že zveřejněním snímků ze zdrojů třetích stran (včetně 

například jiných webových stránek nebo blogů) je zakázáno, a že použití takové fotografie 

bez povolení může představovat porušení autorských práv. 

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím 

soutěžní fotografie a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení 

s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, 

ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí 

účastí zejména potvrzuje, že soutěžní fotografie do soutěže nahraná je jeho původním 

výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžní fotografie v 

rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak 

se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžní fotografie dle soutěžních pravidel nebudou 

dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v soutěžní fotografii (tj. 

práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních 

fotografiích atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžní fotografie do 

soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V 

případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména 

autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je 

povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních 

podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry. 

Soutěžící tak vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má 

od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a 

v rozsahu zde uvedeném, a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli.  

VIII. Závěrečná ustanovení: 

Pořadatel, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech 

týkajících se této soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodu odložit, 

přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit, doplnit, zrušit či zkrátit její pravidla, vyžadují-li si 

to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech 

soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na 

adrese https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/kral-50-rovnobezky-2021/  

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání 

účasti v soutěži či výhry právní cestou, není možná. Výhra, která se nepodařila v rámci 

soutěže výherci v souladu s pravidly doručit, propadají pořadateli soutěže. 

https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/kral-50-rovnobezky-2021/


Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí 

svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel také není odpovědný za 

technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností 

pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže 

podle vlastního uvážení. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito 

nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, které jsou uvedena v 

těchto pravidlech. 

O výhře v soutěži rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání pořadatel soutěže. Výsledky 

soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.  

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít 

oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím 

třetích osob. 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. 

Soutěž není provozována, sponzorována, podporována či spravována společností Facebook 

Inc. (dále také jen „spol. Facebook“) ani s ní nijak spojena, tato za její průběh nijak 

neodpovídá. Každý Účastník zapojením do soutěže osvobozuje spol. Facebook od všech 

závazků s ní souvisejících. Spol. Facebook neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani 

nevyřizuje stížnosti nebo jiné podněty Účastníků. 

Účastník rovněž bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sociální 

sítě Instagram budou tyto osobní údaje zpracovávány též spol. Facebook, jakožto 

provozovatelem sociální sítě Instagram, a to dle podmínek uplatňujících se na smluvní vztah 

mezi Uživatelem a spol. Facebook týkající se jeho uživatelského účtu. Pořadatel v takovém 

případě není schopen ovlivnit rozsah, jakým budou osobní údaje Účastníků spol. Facebook 

dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčuje a nejsou tudíž v postavení společného 

správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se soutěžící mohou obracet se svými 

dotazy a právy přímo na spol. Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sociální sítě 

Instagram (www.instagram.com). 

Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv 

právní nároky vůči společnosti Instagram, resp. že společnost Instagram je od jakýchkoliv 

závazků v dané souvislosti plně osvobozena. 

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách 

https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/kral-50-rovnobezky-2021/ 

Pro jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů v soutěži mohou soutěžící kdykoliv 

kontaktovat pořadatele na info@slaviapojistovnasportteam.cz. 

 

V Praze dne 1. 6. 2021 

http://www.instagram.com/
https://www.slaviapojistovnasportteam.cz/kral-50-rovnobezky-2021/

