Pravidla soutěže „Moje prázdniny s eye q!”

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Toto ustanovení určuje pravidla pro uskutečnění soutěže: „Moje prázdniny s eye q!” (dále
pouze: „Soutěž”) a je závazný pro Organizátora a Účastníky Soutěže.
2. Organizátorem Soutěže je společnost Qpharma s.r.o. se sídlem Ot. Ostrčila 1155/18, České

Budějovice, PSČ 370 05, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16698 (dále pouze: „Organizátor”).
3. Účastníky Soutěže mohou být fyzické osoby, jež jsou plně právně způsobilé a mají trvalé
bydliště na území České republiky, které se chtějí Soutěže zúčastnit a splňují podmínky
uvedené v těchto Pravidlech, s výhradou odst. 4 viz níže.
4. Soutěže se nemohou účastnit: zaměstnanci Organizátora nebo fyzické osoby spolupracující s
Organizátorem na základě občanskoprávních smluv (jeho smluvní partneři) a dále rodinní
příslušníci zaměstnanců nebo spolupracujících osob.
5. Pro účast v Soutěži je nutné:
a) vyjádřit

souhlas

s

podmínkami

Soutěže

uvedenými

v těchto

Pravidlech

prostřednictvím schválení obsahu Pravidel, a dále
b) vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Účastníka Soutěže v rozsahu a
podle zásad určených v těchto Pravidlech, a to prostřednictvím schválení příslušné
klauzule uvedené na internetové stránce www.eyeq.cz. Vyjádření souhlasu se
zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak nutné k účasti v Soutěži, a dále
c) vyjádření souhlasu se šířením podobizny dítěte na internetové stránce www.eyeq.cz
pro účely spojené se Soutěží.
6. Každý Účastník Soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo tyto údaje
opravovat, doplňovat a dále požadovat ukončení zpracování údajů a jejich odstranění v
situacích upravených zákonem.
7. Organizátor v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále také jako Nařízení) sděluje, že:
a) je správcem osobních údajů Účastníků Soutěže;
b) osobní údaje Účastníků Soutěže budou uloženy v sídle Organizátora,
c) osobní údaje Účastníků Soutěže se budou zpracovávat pro účely účasti v Soutěži a
pro marketingové účely;
d) Účastníci Soutěže mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu;
e) poskytnutí osobních údajů Účastníky Soutěže je dobrovolné.
8. Účast v Soutěži je dobrovolná a bezplatná.
9. Tento Řád je dostupný na internetové stránce: www.eyeq.cz a dále v sídle Organizátora.
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II. ZÁSADY PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž trvá v období od 10. 6. 2018 do 20. 8. 2018.
2. Pro účast v Soutěži je Účastník povinen:
a) zhotovit snímek svého dítěte (nebo dítěte, u něhož je zákonným zástupcem) s obalem
produktu eye q, který distribuuje Organizátor (dále pouze „Produkt”) takovým
způsobem, aby byl rozpoznatelný včetně výrazně exponovaného loga Produktu (dále
pouze: „Soutěžní fotografie”).
b) zaslat řádnou přihlášku k účasti v Soutěži prostřednictvím internetové stránky
www.eyeq.cz pomocí přihlašovacího formuláře, který obsahuje:
 Jméno a příjmení Účastníka


Adresu bydliště Účastníka



E-mailovou adresu a číslo telefonu Účastníka



Jméno a příjmení dítěte



Aktuální věk dítěte



Sdělení, jak dlouho dítě Produkt užívá

c) k přihlášce „vložit“ na internetové stránce www.eyeq.cz soutěžní fotografii ve formátu
jpg, s min. rozlišením 1440x2560 pixelů, s velikostí nepřesahující 5 MB.
3. Soutěžní fotografie se bude hodnotit se zřetelem na její atraktivitu, vtipnost a důmyslný

koncept.
4. Účastník může zaslat pouze jednu přihlášku obsahující jednu Soutěžní fotografii.
5. Účastník Soutěže, který zašle Soutěžní fotografii, musí prohlásit, že:


je autorem Soutěžní fotografie, jíž přihlásil do Soutěže;



Soutěžní fotografie, kterou přihlásil do Soutěže, nenarušuje práva třetích osob, včetně
autorských osobních a majetkových práv třetích osob nebo osobního prospěchu
třetích osob;



na žádost Organizátora v termínu 7 dní po odeslání mailové zprávy na uvedenou
adresu uzavře s Organizátorem smlouvu o převodu autorských majetkových práv k
Soutěžní fotografii v oblastech využití určených ve smlouvě.

6. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v Soutěži přihlášky obsahující Soutěžní
fotografie nesplňující kvalitativní kritéria (neostré, tmavé, rozmazané snímky, atp.).
7. Přihlášky obsahující vulgarismy, urážky, přihlášky narušující osobní prospěch třetích osob,
poškozující renomé Organizátora či Účastníka nebo porušující dobré mravy nebudou
zveřejněné, takže se Soutěže nemohou zúčastnit.
8. Do Soutěže nemůže Účastník rovněž přihlásit Soutěžní fotografie, které se dotýkají citů třetích
osob nebo jiných Účastníků, mají podle obecného názoru hanlivý a nemorální obsah a jsou v
rozporu s všeobecně platnými právními předpisy České republiky.
III. CENY A VÝBĚR VÍTĚZŮ
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1. Vítěze v počtu 10 z řádně vyplněných a zaslaných přihlášek spolu se Soutěžními fotografiemi
vybere Soutěžní komise, o níž se hovoří v kap. IV řádu.
2. Cenou v Soutěži je: 10 balení eye q podle vlastního výběru (balení eye q 60 tobolek, nebo

tekutou formu eye q 200 ml s vanilkovou nebo citrónovou příchutí) a hru rozvíjející přemýšlení,
jemnou motoriku a trpělivost.
3. Hodnotu cen pro daňové účely určí Organizátor.
4. Z celkové hodnoty cen Organizátor vypočítá a odvede příslušnou daň.
5. Ke zveřejnění výsledků Soutěže dojde dne 1. 9. 2018 na stránce www.eyeq.cz. Současně se
sdělením jmen a příjmení vítězů Soutěže na stránce www.eyeq.cz budou uveřejněné oceněné
Soutěžní fotografie.
6. Cena bude zaslaná prostřednictvím České pošty na adresu, kterou Účastník uvedl, v průběhu 7
pracovních dní od zveřejnění výsledků Soutěže.
7. Organizátor prohlašuje, že nenese odpovědnost za nedodání ceny v případě uvedení
nesprávných či neúplných adresních údajů způsobem, který znemožňuje předání ceny
Účastníkovi. V takovém případě propadá cena ve prospěch Organizátora. Organizátor není
povinen vybrat místo toho jiného vítěze.
8. Cenu nelze směnit za hotovost.
9. Soutěžní cenu nelze postoupit třetím osobám ani není možné vyplatit ekvivalent ceny v peněžní či
jiné formě. Pokud se vítěz Soutěže zřekne Soutěžní ceny, daň z výhry se nebude vyměřovat;
nebude se také vyplácet část Soutěžní ceny tvořená peněžní částkou.

IV. SOUTĚŽNÍ KOMISE
1. Organizátor jmenuje 3člennou soutěžní komisi (dále pouze: „Komise”). V Komisi budou
zástupci Organizátora.
2. K úkolům Komise patří:


dohlížet na řádný průběh Soutěže,



dohlížet na dodržování pravidel ze strany Účastníků a provádět úkony související s
jeho porušením popsaných v těchto Pravidlech,



vybrat vítěze Soutěže v souladu s ustanoveními těchto Pravidel a zásadami plné
transparentnosti prováděných úkonů,



vedení reklamačních řízení.

3. Komise pořídí protokol s výsledky Soutěže.
V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Dotazy a stížnosti a dále reklamace týkající se způsobu vedení Soutěže je třeba zasílat na
adresu: Qpharma s.r.o., Ot. Ostrčila 1155/18, 370 05 České Budějovice nebo e‐mailem na

adresu info@qpharma.cz. K podání reklamace musí dojít nejpozději v průběhu 14 dní od dne
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vzniku stavu či výskytu události, která je příčinou reklamace. Reklamaci, kterou Účastník podá
po vypršení tohoto termínu, nebude Organizátor posuzovat.
2. K podání reklamace je oprávněný pouze Účastník Soutěže.
3. V předmětu zprávy je třeba uvést poznámku: „Reklamace, soutěž”.
4. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, přesnou adresu Účastníka, podrobný popis
důvodů reklamace a dále specifikaci požadavku.
5. Reklamace bude posuzovat Soutěžní komise v termínu 14 dní od data doručení zprávy.
Rozhodnutí Soutěžní komise ve věci dané reklamace je konečné a závazné. Rozhodnutí
Soutěžní komise bude zasláno Účastníkovi e-mailem na adresu uvedenou v reklamaci v
termínu 7 dní od data posouzení reklamace. Tímto nejsou omezená práva Účastníka na
uplatnění jeho nároků soudní cestou podle všeobecných zásad.
VI. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU
1. V rámci Soutěže poskytuje Organizátor Účastníkům bezplatně, v rozsahu nutném k realizaci
Soutěže služby elektronickou cestou podle zásad popsaných v Pravidlech.
2. Za služby poskytované elektronickou cestou pro potřeby Soutěže se považují např.
následující služby:
a. poskytnutí Pravidel na internetové stránce www.eyeq.cz;
b. poskytnutí přihlašovacího formuláře na internetové stránce www.eyeq.cz;
c.

poskytnutí

možnosti

„vložení”

Soutěžních

fotografií

na

internetové

stránce

www.eyeq.cz.
3. Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou se uzavírá ve chvíli, kdy si Účastník
zobrazí internetovou stránku www.eyeq.cz.
4. Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou může být kdykoliv vypovězena
prostřednictvím odchodu z internetové stránky www.eyeq.cz.
5. Technickou podmínkou nutnou k využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou je
instalovaný internetový prohlížeč, např.: Internet Explorer 8.0 (nebo novější), Mozilla FireFox
9.0 nebo novější, Opera 8.0 nebo novější, Chrome 10.0 nebo novější.
6. Využívání elektronických služeb v rámci Soutěže může být spojené s typickými riziky na
straně Účastníka jako uživatele internetu. Riziko související se službami poskytovanými
elektronickou cestou je založené zejména na možnosti infikování informatického systému
softwarem, jehož účelem je např. sledování využívání, krádež důležitých dat, způsobení
nemožnosti spuštění systému, spam, odstranění dat, atp.
7. Organizátor využívá ve vlastní režii systémová zabezpečení a trvalou informatickou podporu,
a zajišťuje tak bezpečnost odesílaných a přijímaných dat, což nezbavuje Účastníka povinnosti
zachovávat opatrnost při používání Internetu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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1. Organizátor může vyloučit Účastníka ze Soutěže v každé fázi Soutěže.
2. K rozhodnutím, o nichž se hovoří v bodě VII.1. viz výše, může dojít zejména v případě, pokud
Účastník poruší kterékoliv z ustanovení Pravidel nebo provádí jiné úkony, které podle názoru
Komise negativně ovlivňují či mohou ovlivnit průběh Soutěže, jsou v rozporu s dobrými mravy
nebo mohou narušit zájmy či práva jiných Účastníků Soutěže nebo ustanovení všeobecně
platných právních předpisů.
3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v těchto Pravidlech bez uvedení
důvodu a dále přerušit či prodloužit Soutěž, aniž by to mělo vliv na práva Účastníků získaná
před změnou Pravidel.
4. Ve věcech neupravených v těchto Pravidlech platí všeobecně platná ustanovení právních
předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
5. Soutěž není hra založená na náhodě, věcná loterie, vzájemná sázka ani propagační loterie,
jejichž výsledek závisí na náhodě (losování) ve smyslu zákona 202/1990 Sb. Zákon o loteriích
a jiných podobných hrách.
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