
 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „30 LET ZVONEK“ 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel propagační soutěže „30 LET 

ZVONEK“ (dále jen „Soutěž“).  

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže „30 LET ZVONEK je obchodní společnost AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., IČO: 

262 27 967, se sídlem Pod Nivami, 330, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 38475, a obchodní společnost Realitní agentura Zvonek, s.r.o., 

IČO: 269 61 482, se sídlem Pod Nivami, 330, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 48450 (dále jen „Pořadatel“).  

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 22. srpna 2022 do 31. října 2022 (dále jen 

„Doba Soutěže“). 

3. PODMÍNKY ÚČASTI SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo adresou 

pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník Soutěže“).  

Podmínkou účasti v Soutěži je registrace účastníka Soutěže na webových stránkách 

www.zvonek30.cz, vyplnění všech polí webového formuláře na www.zvonek30.cz, správné 

zodpovězení soutěžní otázky a odsouhlasení podmínek Soutěže účastníkem uvedené v takovém 

formuláři.  

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo blízkém vztahu k Pořadateli a jejich 

rodinní příslušníci v rozsahu přímí příbuzní, sourozenci a manžel/manželka. Z účasti na Soutěži 

jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto 

pravidlech. Vícenásobná účast jedné osoby v Soutěži není povolena.  

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka Soutěže z důvodu porušení podmínek 

Soutěže, z důvodu uvedení nepravdivých údajů či duplicity. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo 

vyloučit ze Soutěže každého účastníka, který by se pokusil získat výhru podvodným jednáním, v 

rozporu s dobrými mravy, pokud by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno Pořadatele, a 

to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi Soutěže vzniknout. 

Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru v Soutěži uvedenou v těchto podmínkách nahradit 

výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně 

Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.  

Výhru v Soutěži nelze převádět na jiné osoby. Výhry v Soutěži nejsou právně vymahatelné. 

Vymáhání výhry nebo účasti v Soutěži právní cestou je vyloučeno. Účastník Soutěže není oprávněn 

namísto výhry požadovat finanční plnění ani jinou věcnou náhradu. Účastníci Soutěže berou na 

vědomí, že nemohou požadovat výhry ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí 

vyhlašovatel Soutěže. Nepřevzaté a odmítnuté výhry propadají Pořadateli. 

4. VÝHRY V SOUTĚŽI 

Pořadatel stanovil celkem 30 věcných cen. Po splnění všech podmínek těchto pravidel účastník 

soutěže může vyhrát některou z následujících cen: 

1. místo: poukaz ve výši 100.000 Kč na nákup zájezdu na Maledivy u cestovní kanceláře, kterou určí 

Pořadatel. 
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2. místo: poukaz v hodnotě 25.000 Kč na nákup elektroniky v síti prodejen DATART. 

3. místo: poukaz na tankovací kartu v hodnotě 10.000 Kč na nákup PHM u poskytovatele PHM 

vybraného Pořadatelem. 

4.-30. místo: dárkový balíček v hodnotě cca 1.000 Kč obsahující víno, dárkové předměty či drobnou 

elektroniku. 

5. URČENÍ VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY 

Výherce určí Pořadatel losováním. Soutěží se celkem o 30 věcných cen, losováním bude určeno 1.-

30. místo v Soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v předchozí 

větě tohoto ustanovení v případě, že se do soutěže nepřihlásí dostatečný počet soutěžících zcela 

splňujících zadání dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají Pořadateli. 

Losování proběhne 1. listopadu 2022 v sídle Pořadatele za přítomnosti nejméně tří osob 

náhodným vylosováním výherců pomocí definovaných random funkcí programovacího jazyka. 

Výherci budou do 15. listopadu 2022 vyrozuměni Pořadatelem o výhře v soutěži e-mailem na 

emailovou adresu soutěžícího zadanou v registračním formuláři. Pořadatel není povinen zasílat 

více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako 

spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 

V rámci e-mailové zprávy bude soutěžící požádán Pořadatelem o zaslání adresy pro doručení výhry 

a to formou odpovědi na Pořadatelovu e-mailovou zprávu. Účastník Soutěže je povinen na takovou 

e-mailovou zprávu Pořadatele reagovat nejpozději do 15 dní od odeslání emailové zprávy 

Pořadatelem. V případě že soutěžící nebude včas reagovat na emailovou zprávu Pořadatele a 

nezašle včas Pořadateli adresu pro doručení výhry a/nebo v případě, že nebude možné  doručit 

výhru z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, 

a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného přidělení. V případě, že při předání výhry dojde 

ke zjištění nedodržení pravidel soutěže u výherce, výhra propadá Pořadateli.  

Ceny budou výhercům předány do 31. prosince 2022 

 

6. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pořadatel je ve smyslu Nařízení 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů. 

Účastí v Soutěži účastník Soutěže vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto pravidel a přistupuje 

k nim. Účastí v Soutěži účastník Soutěže bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů 

pro účely realizace této Soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele), 

a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro účely vedení 

soutěže, její organizace a vyhodnocení a pro odesílání výher. Zpracování osobních údajů je 

nezbytné pro plnění účelu Soutěže. Pořadatel bude dále osobní údaje účastníků Soutěže 

zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu informovat účastníky o svých službách, 

probíhajících akcích či soutěžích, které bude Pořadatel v budoucnu realizovat. Pořadatel bude tyto 

osobní údaje zpracovávat z důvodu předání výher a kontroly dodržení pravidel soutěže do 31. 

prosince 2022, a za účelem přímého marketingu po dobu 3 let od provedení registrace účastníka 

Soutěže, resp. po dobu platnosti souhlasu účastníka Soutěže s tímto zpracováním osobních údajů. 

 



 

 

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, jakožto správcem, osobní údaje však pro 

Pořadatele mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. 

Pořadatel informuje účastníky Soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům 

Pořadatele, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany Pořadatele, osobám 

zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním 

společnostem za účelem doručování výher a dále mohou být zveřejněny ve sdělovacích 

prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních 

sítí Facebook a Instagram. 

Účastník má právo oznámit Pořadateli, že již nadále nemá zájem o zasílání marketingových sdělení, 

a to písemným oznámením na adresu Pořadatele anebo na e-mailovou 

adresu agentura@zvonek.cz. Pořadatel od okamžiku doručení písemného oznámení účastníka 

Soutěže nebude nadále osobní údaje účastníka pro marketingové účely zpracovávat. 

Účastníci mají v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:  

a) Právo na přístup k osobním údajům: Jde o právo na potvrzení, zda Pořadatel zpracovává 

osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

b) Právo na opravu osobních údajů: Jde o právo na to, aby Pořadatel bez zbytečného 

odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají účastníka Soutěže. S přihlédnutím k 

účelům zpracování má účastník Soutěže právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“): V případech stanovených 

zákonem nebo GDPR má účastník Soutěže právo požadovat, aby Pořadatel bez zbytečného 

odkladu vymazal jeho osobní údaje (v Nařízení GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně 

uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). 

d) Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v čl. 18 Nařízení GDPR má 

účastník Soutěže právo požadovat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů. 

e) Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR má 

účastník Soutěže právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky 

proveditelné, má účastník Soutěže právo požadovat přímo předání jinému správci. 

f) Právo vznést námitku: V případech, kdy Pořadatel zpracovává osobní údaje pro účely 

oprávněných zájmů, má účastník Soutěže právo vznést námitku proti takovému zpracování 

a pak Pořadatel nebude nadále údaje zpracovávat, pokud jeho oprávněný zájem nebude 

převažovat nad zájmy účastníka Soutěže nebo jeho právy a svobodami. Pokud je 

oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek 

ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. 

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se účastník Soutěže domnívá, že 

dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost 

k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů 

jsou k dispozici přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz. 

 

Pokud účastník Soutěže vysloví souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, a obce, ve kterém 

má své bydliště, bude v případě výhry označen na facebookovém profilu 

www.facebook.com/zvonek a na stránce www.zvonek.cz, dále v magazínu Zvonek. Pokud souhlas 

účastník Soutěže nevysloví, nebude výherce uveřejněn způsobem dle předchozí věty, případně 

výhradně pouze v rozsahu jméno a obce, ve kterém má své trvalé bydliště, a to tak aby nebylo 

možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu.  
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Pořadatel informuje účastníky Soutěže o tom, že při předávání výher může být zachycena jeho 

podoba prostřednictvím fotografií a videozáznamů tak, že podle zobrazení bude možné určit jeho 

totožnost, a že může dojít k rozmnožení a rozšíření jeho zobrazené podoby na videozáznamech a 

fotografiích, a to v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), 

na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Instagram. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník Soutěže souhlas s podmínkami Soutěže.  

Pořadatel neodpovídá za případné újmy, které účastníku Soutěže vzniknou v souvislosti s účastí 

v této Soutěži. 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se 

Soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu celé doby 

platnosti Soutěže změnit tato pravidla, včetně doby trvání Soutěže, jakož i právo Soutěž zkrátit, 

přerušit, odložit nebo zrušit, a to i bez udání důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům 

Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, 

která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně 

ve formě dodatku, a zveřejněno na webových stránkách Soutěže www.zvonek30.cz. Účinnost této 

změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese odpovědnost za 

jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výher. Výhercům nevzniká právo 

výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel Soutěže je 

oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s 

konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Účastník se zavazuje 

uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel dále neodpovídá za nedoručení 

či ztrátu výher prostřednictví provozovatele přepravních a poštovních služeb. Ostatní vztahy 

výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právním řádem České republiky. 

Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je 

dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy Pořadatele. 

 

Všichni účastníci Soutěže jsou těmito pravidly vázáni. 

 

Pravidla této Soutěže jsou po celou dobu jejího trvání k dispozici k nahlédnutí na internetových 

stránkách Pořadatele www.zvonek30.cz a www.zvonek.cz. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne 15.8.2022           

AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o.   

Realitní agentura Zvonek, s.r.o. 
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