
Pravidla soutěží na sociálních sítích Nadačního fondu NALA 

 

Statut soutěží (dále jen „Statut“) upravuje podmínky účasti na Soutěžích (dále jen „Soutěže“), způsob 

a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a 

povinnostech účastníků. 

 

Pořadatel Soutěže 

Sídlo NALA nadačního fondu: 

Korespondenční adresa: 

Dubová 563 

Tuchoměřice, Praha - západ 

252 67 

Podbabská 1112/13 

Praha 6 

161 00 

 

Místo a čas konání Soutěže 

Soutěže probíhají online na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nfNala  a 

instagramovém profilu https://www.instagram.com/p/Cdp2VrkKS03  (dále jen „Místo konání“ nebo 

„Profil Soutěže“) v období uvedeném v příspěvku (dále jen „Čas konání Soutěže“). 

 

Osoby oprávněné účastnit se Soutěže 

Zúčastnit se Soutěže může pouze osoba starší 18 let (fyzická osoba mladší 18 let se může 

zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce), která má trvalý pobyt na území 

Evropské unie (dále jen „Soutěžící“), která splní podmínky konkrétní soutěže v době konání 

Soutěže. Všichni, kteří splní tyto podmínky budou automaticky zařazeni do losování. 

Soutěžící se mohou do Soutěže zapojit jen jednou v době trvání Soutěže a Výhercem se 

Soutěžící může stát pouze jednou. 

https://www.facebook.com/nfNala
https://www.instagram.com/p/Cdp2VrkKS03


 

Pravidla Soutěže 

Podmínky účasti na Soutěži: 

– Soutěže se mají právo zúčastnit pouze osoby uvedené v uvedené v oddíle “Osoby 

oprávněné účastnit se Soutěže” 

– Účastí na Soutěži Soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho 

údajů podle tohoto statutu. 

– Do Soutěže o výherní cenu bude zařazena každá osoba, která v termínu konání soutěže 

splní všechny podmínky účasti na Soutěži. 

 

Výhra v Soutěži 

Výhru v Soutěži získá… (cena je uvedena v soutěžním příspěvku) Výherce, který splní 

podmínky uvedené v příspěvku soutěže na Facebooku nebo Instagramu. 

Výherce v Soutěži může získat 1 z následujících cen: (soutěžní ceny jsou uvedeny v příspěvcích). 

Výherní cenu do Soutěže věnoval organizátor Soutěže. Výhry v Soutěži nejsou vymahatelné soudní 

cestou. Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost. 

 

Vyhodnocení a oznámení o výhře 

Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, který bude náhodně vybrán pomocí specializované 

služby pro náhodný výběr výherců ze všech Soutěžících zapojených do Soutěže a který 

splní všechny podmínky účasti na Soutěži (dále jen „Výherce“). Losování bude provedeno 

Pořadatelem, resp. Organizátorem bez přítomnosti veřejnosti náhodným výběrem. 

Vylosovaní budou (počet výherců bude uveden v příspěvku) výherci Soutěže, kteří se zapojili 

v souladu s podmínkami Soutěže. 

Jméno výherce zveřejní organizátor označením jejich facebookových a instagramových jmen 

v komentáři pod příspěvkem, pod kterým se zapojili do Soutěže. Také je bude kontaktovat 

písemně osobní zprávou na Facebooku (přes zprávu v komentáři nebo Messenger), na 

kterou je výherce povinen reagovat do 48 hodin. V případě, že výherce nebude na výhru 

reagovat do 48 hodin, organizátor si vyhrazuje právo provést nové losování za účelem 

postoupení výhry dalšímu výherci. 

 



 

Předání výhry 

Výherce je povinen poskytnout organizátorovi Soutěže potřebnou součinnost za účelem 

předání jeho výhry. Organizátor je oprávněn při kontaktování výherce požadovat od výherce 

Soutěže souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, email, telefonní 

číslo, adresa za účelem zveřejnění, jakož i předání a doručení výhry.  

Poskytnutí těchto údajů výherce je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude považováno za 

neposkytnutí součinnosti na straně výherce, která je nezbytná k předání výhry. Neposkytnutí 

těchto údajů tak způsobuje výherci zánik jeho práva na výhru. Údaje výherce budou 

organizátorem zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí.  

Poskytnutím výše uvedených údajů uděluje výherce organizátorovi souhlas ke zpracování 

těchto údajů a souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno a příjmení (resp. FB, IG jméno) 

v seznamu výherců zveřejněném na oficiální stránce organizátora na sociální síti Facebook. 

 

 

Ztráta nároku na výhru a vyloučení Soutěžícího 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyloučit z účasti na Soutěži 

Soutěžícího, který nesplňuje nebo poruší podmínky účasti nebo tato pravidla. 

Pořadatel zároveň vyloučí Soutěžícího, který svým jednáním v Soutěži porušuje právní 

předpisy (zejména využívá nepovolené technické prostředky nebo jiné podvodné jednání); 

zúčastní se Soutěže jménem třetí osoby; zúčastní se prostřednictvím profesionálních 

výherních služeb nebo obdobných služeb; pokouší se uspět v Soutěži jiným podvodným 

jednáním v rozporu s pravidly; 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil 

Facebook nebo Instagram vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např.: 

duplicitní účty Facebook nebo Instagram). 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový 

nebo instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění 

tohoto porušení, zda v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a 

vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka 

společnosti Facebook; 

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zprostředkovatele a organizátora Soutěže, 

osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této 

Soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že 



se některá z těchto osob stane výhercem, nemůže obdržet výhru, která propadne ve 

prospěch pořadatele soutěže. 

Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení, resp. nezařazení Soutěžícího je konečné. Pokud 

Pořadatel rozhodne o vyloučení Soutěžícího z výše uvedených důvodů poté, co mu byla 

předána Výhra, je vyloučen Soutěžící povinen Výhru vrátit Pořadateli nebo uhradit Pořadateli 

finanční částku rovnající se hodnotě Výhry. 

 

Další podmínky Soutěže 

Pořadatel Soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v 

průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit. 

Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v 

penězích. Případné námitky s průběhem Soutěže organizátorovi zaslat písemně na poštovní 

adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky 

podané později nebudou brány v úvahu.  

Pořadatel Soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí na akci 

(především funkčnost sítě Facebook a Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, 

kterou bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslány prostřednictvím 

doručovatele poštovních služeb. 

 

Ochrana osobních údajů 

Zodpovězením pod post na Facebookové stránce Pořadatele Soutěžící uděluje Pořadateli 

jako provozovateli v souladu se zákonem č. 2.2. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a současně 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při 

zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení“) souhlas 

se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a v případě Výhry současně i 

v rozsahu korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt po celou dobu 

trvání Soutěže, a to za účelem provozování Soutěže (např. realizace Soutěže, předání a 

převzetí výhry). Pořadatel jako provozovatel tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze 

pro výše uvedené účely. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Pořadatel jako provozovatel nemá právní nárok 

na jejich získávání. Soutěžící má právo na informace, opis a opravu osobních údajů. Souhlas 

se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to na emailové adrese info@nala.cz  

mailto:info@nala.cz


Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž 

práva dotčené osoby jsou upravena zejména v druhé hlavě zákona o ochraně osobních 

údajů; Např. právo na základě písemné žádosti požadovat např. v obecně srozumitelné 

formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení, zda jsou či 

nejsou osobní údaje o dotčené osobě zpracovávány, opravu nebo likvidaci nesprávných, 

neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a pod. 

Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Pořadateli, musí být pravdivé a v případě jejich 

změny je Soutěžící povinen o jejich změně neprodleně informovat Pořadatele. 

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitky budou 

tyto osobní údaje odstraněny. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů Soutěžící uděluje na dobu určitou a má právo tento souhlas 

kdykoli odvolat. Soutěžící bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, není 

účast v Soutěži možná. 

 

Závěrečná ustanovení 

Každý Soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že společnost 

Facebook nemá vůči Soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti 

Facebook takové závazky ani nevznikají. 

Organizátor Soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, 

spravována, nebo jinak spojována s Facebookem. Společnost Facebook nemá s touto Soutěží žádný 

vztah. 

V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu 

Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže 

po jejím vyhlášení. 

 
 


