
Pravidla soutěží na Facebooku REZIDENCE ROSA LIBEREC 

 

1. Pořadatelem facebookových soutěží je společnost Atkins a Langford, adresa: Voršilská 10, Praha 1, 

Česká republika, 110 00 (dále jen „Pořadatel“). 

2. Název soutěže: Vyhrajte Sbírku básní z Rosy I, II. 

3. Podmínky účasti v soutěži: 
 

Soutěžícím (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“) se může stát pouze fyzická osoba starší 18 
let, která splní stanovená pravidla soutěže a v termínu od 6. do 10. října učiní na facebookové 
stránce následující krok: 

  Do KOMENTÁŘE u facebookového příspěvku o soutěži o sbírky básní - Básně z Rosy (I, II). Označí 
osobu v komentáři, které by sbírka udělala radost. 

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15 let, Výhercem se může stát pouze účastník soutěže 
s doručovací adresou na území České republiky. Účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno dále v těchto pravidlech. Soutěže se nemohou 
zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 
22 občanského zákoníku. 

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, 
přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, 
a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu Rezidence Rosa Liberec, čímž 
nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže. Výhru není možné alternativně vyplatit v 
hotovosti ani v jiném plnění. Poskytovatelem Hlavní výhry je pořadatel soutěže. 

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má 
podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze 

odvolat. 

6. Po skončení soutěže Rezidence Rosa Liberec vylosuje 1 výherce, který vyhraje sbírky básní - Básně 
z Rosy (I, II). 

Jméno výherce bude zveřejněno nejpozději do 14. října 2021 na facebookových stránkách Rezidence 
Rosa Liberec.  Výherce bude kontaktován na svůj facebookový profil. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru 
do 3 dnů, propadá výhra pořadateli. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován na 
svůj facebookový profil. 

7.  Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem 
a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a 
společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti 
ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku. 

8.  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 a. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými 
právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně za účelem realizace této soutěže 
dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v 



rozsahu jméno a příjmení, nick na sociální síti Facebook, e-mailová adresa a soutěžní fotografie. V 
případě výhry bude rovněž zpracovávána korespondenční adresa výherce za účelem jejího zaslání. 
Osobní údaje budou užity výlučně za účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na 
dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a 
realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.  

b. Správcem osobních údajů je pořadatel. Zpracováním bodu 1b. může být pověřen organizátor, který 
pro účely tohoto zpracování bude v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných 
právních předpisů. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele 
zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů marketingové společnosti pověřené pořadatelem 
soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT 
služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, 
ledaže toto umožnují příslušné právní předpisy.  

c. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních 
údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné se soutěže účastnit. 
Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další 
práva dle příslušných právních předpisů, zejména právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, dále právo požadovat opravu, doplnění nebo 
výmaz jím poskytnutých osobních údajů. Od 25. května 2018 má rovněž právo na přenositelnost 
údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo právo na omezení 
zpracování. 

 d. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel je oprávněn užít v případě jejich 
výhry v soutěži v souladu s ust. 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jméno, 
příjmení a místo bydliště výherce soutěže v mediích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb, s tím, že mohou 
být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, 
a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.  

e. Soutěžící bere na vědomí, že je oprávněn souhlas s poskytnutím osobních údajů prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. kdykoli jakoukoli formou odvolat. 

9. Účastí v soutěžích vyjadřují soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazují se je plně dodržovat. 

V Praze dne 1. 10. 2021 

 


