Pravidla soutěže
„Fondy EHP a Norska – témata současnosti“

1.

Pořadatel a Organizátor

1.1 Pořadatelem soutěže je Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo pro
Fondy EHP a Norska v České republice, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ:
00006947 (dále jen „Pořadatel“).
1.2 Organizátorem soutěže je agentura CREATIVE PRO (CZ), s.r.o. se sídlem
Révová 4, 100 00 Praha 10, IČ: 24848077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 180022 (dále jen „Organizátor“).
2.

Trvání soutěže

2.1 Soutěž je rozdělena do 6 tematických kol a jednoho souhrnného kola. Jednotlivá
tematická kola probíhají vždy během živého vysílání debat „Fondy EHP a Norska –
témata současnosti“ v rámci Fóra Meltingpot (celkově 6 debat), v období od 29. dubna
2021 do 4. června 2021.
2.2 Po ukončení živých debat bude tzv. souhrnné kolo, shrnující otázky ze všech
předchozích debat. Souhrnné kolo bude probíhat od 7. června do 13. června 2021.
3.

Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit jednotlivec, tj. každá fyzická osoba, které nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), starší 18 let s
trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník"), který je plně
způsobilý k právnímu jednání. V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný
souhlas zákonného zástupce.
3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci odboru 58 Ministerstva financí,
zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci ani osoby jim blízké ve smyslu §
22 zákona č. 80/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.

Podmínky účasti v soutěži

4.1 Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení soutěžní otázky do komentáře
soutěžního příspěvku na facebookovém profilu Pořadatele. Účastníci mohou přidat
pouze jednu odpověď. V případě více odpovědí bude zařazena do slosování pouze první
odpověď daného účastníka.
4.2 V případě jednotlivých tematických kol vázaných na živé přenosy, budou za platné
odpovědi považovány pouze ty, které budou přidány v čase živého přenosu a do 30 min
po jeho skončení.
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4.3 V případě souhrnného kola budou otázky zveřejněny 7. června. Podmínkou účasti
v souhrnném kole je správné zodpovězení všech 6 otázek do komentáře soutěžního
příspěvku na facebookovém profilu Pořadatele do 13. června, 23:59 hodin.
5.

Výhra

5.1 Do 24 hodin po skončení každé debaty, resp. do 24 hodin po skončení souhrnného
kola, bude náhodným losem z platných a správných odpovědí vybrán jeden účastník
jako výherce (dále jen „výherce“). V rámci každé debaty je možné získat jednu cenu.
Spolu se souhrnným kolem tak Pořadatel do soutěže zařadil 7 cen.
5.2 Každý výherce bude vyhlášen v komentáři pod soutěžním příspěvkem na
facebookovém profilu Pořadatele v termínu uvedeném výše v bodě 5.1. Výherce pak
bude muset do 10 pracovních dnů od vyhlášení zaslat údaje potřebné pro doručení výhry
(jméno a příjmení, e-mailový kontakt, doručovací adresa, telefonní číslo) na mailovou
adresu: prague@creativepro.agency. V případě, že výherce nezašle potřebné údaje ve
stanovené lhůtě, jeho výhra propadá.
5.3 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení
výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Reklamovat výhru není možné.
5.4 Pokud žádný účastník nevloží správnou odpověď během trvání daného kola soutěže,
výhra v daném kole propadá.
5.5 Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
5.6 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za doručení zpráv či výher.
6.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

6.1 Účastí v soutěži dává účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) se zpracováním osobních údajů
jím uvedených za účelem zaslání výhry. Správcem ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů je Organizátor.
6.2 Výherce zároveň účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní
údaje byly Organizátorem na dobu nezbytně nutnou použity a zpracovávány za účelem
vyhodnocení Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
6.3 Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla
Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi.
Výherce má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k
údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci.
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6.4 Rozsah zpracovaných osobních údajů (u výherců)
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Název profilu na Facebooku
E-mailový kontakt
Doručovací adresa
Telefonní číslo

6.5 Účelem zpracování osobních údajů u výherců je předání údajů doručovateli výhry
(balíková služba).
6.6 Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání soutěže a po dobu vyhlášení
vítězů a rozeslání cen.
6.7 Ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně.
7. Další podmínky

7.1 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání
výhry, případně jednání, které není fair play nebo není dle soutěžních pravidel.
7.2 Účastí v soutěži, konkrétně vložením komentáře, vyjadřuje účastník souhlas s
pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky,
a to po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.
7.4 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována
společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků
každého z účastníků.
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