Kompletní pravidla soutěže
1. Období konání soutěže
Soutěž probíhá od 20. července 2017 od 17:00 (vyhlášení soutěže) do 4. srpna 2017 23:59
(ukončení soutěže).
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. srpna 2017. na blogu Chytrého Honzy
(www.chytryhonza.cz/blog).
2. Mechanika soutěže
Soutěž začíná zveřejněním soutěžního příspěvku na Facebook stránce Chytrý Honza
(https://www.facebook.com/pages/Chytrý-Honza/880221991996450). Součástí soutěžního
příspěvku je výzva, aby se soutěžící podělili o své zážitky z dovolené.
Uživatel se do soutěže zapojí tak, že pod soutěžní status připojí komentář se svým
příběhem či fotografií.
Cílem soutěže je získat u svého komentáře co nejvíce tzv. “like”.
3. Výherci soutěže
Výherci soutěže se stávají první tři soutěžící, kteří získají k 4. srpnu. 23:59 nejvíce tzv. “like”.
V případě shodného počtu “like” vyhrává komentář s dřívějším časem zveřejnění.
V soutěži mohou zvítězit právě tři soutěžící, jejichž jména budou zveřejněna na blogu
pořadatele.
Po zveřejnění jména vítěze na blogu má vítěz 7 dní, tj. do následující soboty 12. srpna,
23:59 hod., aby kontaktoval pořadatele soutěže na email info@chytryhonza.cz za účelem
předání výhry. V případě, že výherce pořadatele ve stanoveném termínu nekontaktuje,
zaniká nárok výherce na získání výhry.

4. Ceny
Výherce získá od společnosti chytryhonza.cz, s.r.o. IČO: 28933648, se sídlem Praha Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, 140 00, následující ceny.
1. místo - kamera GoPro Hero Session (CDHS-102-EU)
2. místo - celoroční cestovní pojištění Gold od společnosti Direct pojišťovna
3. místo - cestovní pojištění pro 2 osoby na 7 dní, konkrétně tarif Evropa produktu
“Excelent” od společnosti AXA Assistance CZ s.r.o.

5. Ochrana osobních údajů
Zapojením do soutěže uděluje soutěžící pořadateli jako správci souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu, v jakém byly soutěžícím v rámci zapojení do soutěže
poskytnuty, a to za účelem činností spojených s účastí a vyhodnocením soutěže (jako je
zejména navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže, kontrola splnění podmínek
soutěže, vedení statistiky a výsledků dosažených v soutěži), a to na období 1 roku od
zahájení soutěže.

Soutěžící, který se stane výhercem, dává souhlas s užitím těchto údajů v rozsahu jméno a
příjmení na blogu a Facebooku pořadatele, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění
výherců.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.
Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a jakoukoli jejich změnu bez
odkladu oznámit pořadateli. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo
souhlas bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v těchto pravidlech
odvolat, na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zákona číslo 101/2000
Sb., v platném znění, zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím
poskytnutých osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením vítězů soutěže má
za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže.
6. Další ustanovení a pravidla
Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto
soutěžních pravidel a tato pravidla akceptuje včetně jakýchkoliv případných dalších
podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících soutěžní pravidla. V případě porušení
soutěžních pravidel ze strany účastníka účastník ztrácí právo na udělení výhry.
Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebook uvedená na
www.facebook.com/terms.php.
Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti nebo
jiném náhradním plnění dle požadavků účastníka soutěže. Vymáhání výhry soudní cestou je
vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně
změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne

uveřejnění na Facebook stránce Chytrý Honza. Pořadatel se zavazuje o změnách či zrušení
soutěže informovat stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena.
Bude-li mít pořadatel podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či
jiné osoby, která soutěžícímu napomohla, či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k
takovému jednání dojde, vyhrazuje si pořadatel právo soutěžícího ze soutěže vyloučit nebo
výhru neposkytnout. Za takové jednání pořadatel považuje zejména jednání soutěžícího,
který pro získání co nejvyššího počtu tzv. „like“ založí nebo využije falešné profily na síti
Facebook. Z toho důvodu si tedy pořadatel, mimo jiné, vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže
soutěžícího, pokud jeho vítězný příspěvek získá více než trojnásobný počet tzv. „like“ než
příspěvek v počtu tzv. „like“ za tímto příspěvkem v pořadí následující.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(především funkčnosti internetu a sociální sítě Facebooku).
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná, řízená či jinak spojená se sociální
sítí Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace
organizátorovi a pořadateli soutěže, nikoliv sociální síti Facebook.
V případě dotazů se obraťte na info@chytryhonza.cz.
Pořadatelem soutěže je společnost:
chytryhonza.cz, s.r.o.
IČO: 28933648
sídlo: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 154051

