PRAVIDLA SOUTĚŽE “Kdy se koná festival? (dále jen „Soutěž")
Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky
Obecné podmínky:
1. Vyhlašovatel
Soutěž pořádá organizace Prague Pride ,z.s., se sídlem Rybná 716/24 110 00 Praha 1 , IČ:
22842730, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L 22311
(dále jen “Vyhlašovatel”).

2. Termín a místo trvání soutěže
Soutěž probíhá v České republice v období od 1.6.-20.6.2021 na Facebookové stránce
Vyhlašovatele (facebook.com/PraguePrideCZ) a na Instagramové stránce Vyhlašovatele
(instagram.com/prague.pride)
3. Podmínky účasti v Soutěži
3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na
území České republiky prostřednictvím svého facebookového či instagramového profilu (dále
také „Soutěžící").
3.2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a osoby blízké
zaměstnancům či členům Vyhlašovatele.
3.3. Vstupem do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je
dodržovat.
3.4. Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže pouze jednou a je povinen účastnit se
Soutěže pouze prostřednictvím vlastního osobního a autentického facebookového či
instagramového profilu. Účast v Soutěži prostřednictvím více facebookových/instagramových
profilů či falešného profilu je zakázána a povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez
nároku na jakoukoliv kompenzaci.
3.5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující,
rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět
důvody takového rozhodnutí.
4. Mechanismus Soutěže
4.1. Soutěžící se zapojí do Soutěže prostřednictvím zodpovězení soutěžní otázky v
komentáři pod soutěžním příspěvkem uveřejněném na facebookovém či instagramovém

profilu Vyhlašovatele a současného udělení označení “to se mi líbí” na facebookovém či
instagramovém profilu Vyhlašovatele.
4.2. Vyhlašovatel vylosuje ze všech odpovědí vložených pod soutěžní příspěvky 6 výherců,
z toho 3 výherce ze soutěže probíhající na facebookovém profilu Vyhlašovatele a 3 výherce
ze soutěže probíhající na instagramovém profilu Vyhlašovatele.
4.3. Výhrou budou vybrané dárkové předměty Vyhlašovatele.
4.4. Každý Soutěžící může obdržet maximálně jednu výhru
5. Vyhlášení výhry
5.1. Každý výherce bude informován o výhře na facebookovém či instagramovém profilu
Vyhlašovatele. Toto vyhlášení bude obsahovat informaci o výhře, postupu pro uplatnění
výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání výhry.
5.2. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadne
Vyhlašovateli.
5.3. Předání výhry zajistí Vyhlašovatel do dvou týdnů ode dne vyhlášení jmen výherců na
facebookovém či instagramovém profilu Vyhlašovatele. Termín a místo předání výhry
stanovené výhercem a potvrzené Vyhlašovatelem jsou definitivní a nelze je již více měnit.
6. Další podmínky
6.1 Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho
kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci.
Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či
elektronické nebo mobilní sítě.
6.2 Vyhlášené výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti či
výhry v Soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich
výměna za výhry jiné. Reklamace výher je vyloučena.
6.3 Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení (např. Jan
Novák) na facebookovém či instagramovém profilu Vyhlašovatele v rámci vyhlášení výsledků
soutěže.
6.4 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených na facebookovém či
instagramovém profilu v rámci vyhlášení Soutěže, a těchto úplných pravidel, platí text těchto
pravidel.

7. Ochrana osobních údajů
7.1. Soutěžící svým vložením komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookové či
instagramové stránce Vyhlašovatele uděluje Vyhlašovateli v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži a pro další zasílání novinek od Prague Pride, z.s. dle zákona č. 480/2004 Sb.
7.2. Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel. Zpracovatelem osobních údajů je
Vyhlašovatel.
7.3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adrese sídla Vyhlašovatele, a dále má práva dle § 11 a 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. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na
adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu
zaniká účast Soutěžícího v Soutěži stejně jako nárok na výhru.
7.4. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že Vyhlašovatel je oprávněn poskytnuté kontaktní
údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání novinek
Prague Pride, z.s.
8.Závěrečné ustanovení
8.1. Tato soutěž je organizována výhradně Vyhlašovatelem a není žádným způsobem
sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a tato
společnost za ni nijak neodpovídá.
V Praze dne 30. 5. 2021

