
Pravidla marketingové soutěže  
„Doplň slogan a vyhraj degustaci“  

 
1. Pořadatel:  
Vinařství Josef Dufek: Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice - Mistřín, IČO: 
71001166 (dále jen „pořadatel“).  
 
2. Organizátor:  
CERNET s.r.o.,  se sídlem: Kollárova 1383, 697 01 Kyjov, IČ: 02215268 (dále jen 
„organizátor“).  
 
3. Termín a místo konání soutěže:  
Soutěž probíhá v termínu od 28. 6. 2017 00:00:01 hod. do 7. 7. 2017 17:00:00 hod.. 
Komunikace s účastníky probíhá přes soutěžní záložku na facebookové stránce 
Vinarstvi-dufek.cz (facebook.com/vinarstvidufek) (dále jen “Facebook”)  
 
4. Účast v soutěži:  
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s 
doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“).  
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící 
domácnost a osoby blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku. 
 
5. Princip a podmínky soutěže  
Pořadatel vloží na Facebook s příspěvek se soutěžním sloganem v následujícím znění: 
“Ženy i víno mají mnoho společného, …” 
Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže vloží komentář s doplněným 
sloganem (dále jen “příspěvek”) k příspěvku na Facebook. Tím potvrdí souhlas se zněním 
těchto pravidel, včetně jednotlivých souhlasů, licence a se zpracováním osobních údajů v 
rozsahu stanoveném těmito pravidly.  
 
6. Výhra 
V soutěži se hraje o exkluzivní degustaci ve Vinařství DUFEK pro 5 osob.  
 
7. Určení výherce 
Ze zaslaných příspěvků vybere komise, tvořená zaměstnanci organizátora, nejpopulárnější, 
nejvydařenější a nejzajímavější příspěvek. 
 
Výherce bude do 7 dnů od vyhodnocení soutěže kontaktován organizátorem soutěže 
pomocí facebookového profilu výherce, ze kterého zaslal příspěvek. 
 
Termín degustace si dohodne výherce s organizátorem. Nárok na výhru musí výherce 
uplatnit do 31. 8. 2017. V případě, že se organizátorovi soutěže nepodaří do 14 
kalendářních dnů od ukončení soutěže s výhercem uvedeným způsobem opakovaně spojit, 
propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. Jméno, 
příjmení a soutěžní příspěvek výherce mohou být zveřejněny na Facebooku a na dalších 

 



komunikačních materiálech a sociálních sítích pořadatele, s čímž soutěžící svou účastí v 
soutěži vyslovují svůj souhlas.  
 
8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 
Vložením soutěžního příspěvku uděluje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly zavazuje 
se je plně dodržovat a zároveň tímto uděluje pořadateli souhlas k zpracování svých 
osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa (dále jen „údaje“) pro marketingové účely 
pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informačních zpráv, plánovaných akcí 
apod. a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.). Uvedený 
souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona 
č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k 
účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na 
základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. i zpracovatelem, jímž je zejména 
organizátor této soutěže.  
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to 
písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo zasláním na e-mailovou adresu 
degustace@vinarstvi-dufek.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení 
pořadateli.  
 
Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a organizátor je oprávněn užít v 
souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku 
bezplatně jejich jména a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech pořadatele a organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků 
s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a 
obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. 
Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výhry.  
 
9. Soutěžní příspěvek 
Soutěžící vložením příspěvku do soutěže potvrzuje a zavazuje se kdykoli na základě 
předchozí žádosti organizátora prokázat písemným čestným prohlášením, že soutěžní 
příspěvek vytvořil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho 
užití v neomezeném rozsahu, a že souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku v 
neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.  
 
V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího a jeho 
soutěžní příspěvek bez náhrady s konečnou platností ze soutěže vyřadit. Zasláním 
soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi nevýhradní 
souhlas s tím, že pořadatel a organizátor jsou oprávněni soutěžní příspěvek využívat všemi 
způsoby, zejména ke zveřejnění Facebooku pořadatele a k reklamním, propagačním a 
marketingovým účelům ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a 
autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah 
územní, množstevní a časový).  
 
Pořadatel ani organizátor nejsou povinni tuto licenci využít a jsou oprávněni upravit soutěžní 
příspěvek pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve 
smyslu autorského zákona k jakémukoli dalšímu nakládání se soutěžním příspěvkem (např. 

 



jeho úpravu, překlad apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas 
výslovně udělen odesláním soutěžního příspěvku do soutěže.  
 
Pořadatel a organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na 
základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního příspěvku 
do soutěže výslovně prohlašují, že jsou oprávněni jménem autora soutěžního příspěvku 
souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže 
opak tohoto, odpovídají soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody vzniklé v této 
souvislosti organizátorovi a pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném 
rozsahu uhradit.  
 
10. Ostatní podmínky soutěže 
 

● Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 
dodržovat a prohlašuje, že je osobou starší 18 let.  

● Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na 
internetové adrese www.vinarstvi-dufek.cz.  

● V případě, že se výherci nepodaří výhru předat dle předem sjednaných pokynů, 
zaniká nárok výherce na získání této výhry. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže. 
Výhra, kterou nebylo možné v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, propadá ve 
prospěch pořadatele soutěže.  

● Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud panují pochybnosti o 
způsobu zapojení do soutěže ze strany soutěžících či v případě porušení pravidel 
soutěže ze strany soutěžících nebo jakékoliv jednání ze strany soutěžících, které by 
bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pokud se ukáže, že tato osoba 
se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které 
poskytla, nemá nárok na výhru. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti 
odvolání.  

● Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.  
● Na výhru není právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 

Vymáhání výhry či účasti v této soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno. 
● Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním dílům na internet neodpovídá 

organizátor ani pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.  
● Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla 

soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak 
případně nahradit výhru za výhru jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato 
učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na 
soutěžních stránkách.  

● Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s 
Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže 
neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být 
směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku 

 
Ve Svatobořice-Mistřín 
dne 28. 6. 2017 

 


