PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
#3KOPECKYZHOLDINGU
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Pořadatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže #3kopeckyzholdingu je
společnost 4fin Holding a.s., IČO: 10717412, se sídlem Na hřebenech II 1718/8,
Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 26208 (dále jen „Pořadatel“).

1.2

Účast v soutěži je dobrovolná. Svou účastí, resp. zveřejněním Soutěžního příspěvku
(definován v čl. 4 odst. 4.1 níže), akceptuje soutěžící tato pravidla spotřebitelské
soutěže #3kopeckyzholdingu (dále jen „Pravidla“) a zavazuje se je bezvýhradně a
plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou
upravená v Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

1.3

Úplné znění Pravidel je zveřejněno na webových stránkách https://www.4fin.cz.
Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na instagramovém profilu
(účtu) Pořadatele https://www.instagram.com/4finholding/ nebo na jiných
materiálech Pořadatele. V případě rozporu mezi zkrácenou a úplnou verzí Pravidel
je rozhodné jejich úplné znění.

1.4

Soutěž probíhá v termínu od 29.6.2022 16:00:00 hod. do 31.8.2022 23:59:59
hod. (včetně) na území České republiky.

2.
2.1

2.2

3.
3.1

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
-

soutěžícím může být pouze fyzická a na svéprávnosti neomezená osoba;

-

věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže musí být alespoň 18 let;

-

soutěžící musí mít před účastí v soutěži veřejný osobní profil (účet) na sociální
síti Instagram zřízený v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na
adrese: https://help.instagram.com/581066165581870 (dále jen „Profil
soutěžícího“);

-

soutěžící se může do soutěže zapojit pouze s jedním Profilem soutěžícího;

-

dodržovat Pravidla;

-

dodržovat
podmínky
sítě
Instagram
https://help.instagram.com/581066165581870.

dostupné

na

adrese:

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb nebo zaplacení
jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
VÝHRY
Soutěží se o 3x 4denní letecký poznávací zájezd na Madeiru s bohatým programem
a Michelinským gurmánským zážitkem pro jednu osobu v termínu 17. až 21. 10.
2022.
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3.2

Celkem bude ze všech Soutěžních příspěvků (soutěžících zařazených do losování),
které splnily podmínky stanovené Pravidly vylosováni 3 výherci. Každý soutěžící
může v této soutěži vyhrát pouze jednu výhru.

3.3

Výhru nemůže výherce převést na jiného výherce, soutěžícího nebo třetí osobu.

3.4

O předání, resp. podmínkách čerpání a/nebo uskutečnění výhry, a dalších
podrobnostech týkajících se výhry budou výherci Pořadatelem informováni
individuálně.

3.5

Případná daňová povinnost, která vznikne v souvislosti s výhrou výherci, jde k tíži
výherce. Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů je od daně z příjmu v případě fyzické osoby osvobozen příjem v podobě
výhry ze soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000,- Kč. Zdanění příjmu v podobě
výhry ze soutěže, který převyšuje tuto částku, se bude řídit příslušnými právními
předpisy.

4.

MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době jejího trvání umístí na Profil
soutěžícího fotografii pořízenou soutěžícím s kompozicí a obsahem dle kreativního
uvážení soutěžícího, na níž je zachycena zmrzlina v barvách malinová, žlutá a
hnědá a označí ji hashtagem #3kopeckyzholdingu (dále jen „Soutěžní příspěvek“).
Pořadatel bude tolerovat mírné odchylky od uvedených barev.

4.2

Soutěžní příspěvek nesmí soutěžící z Profilu soutěžícího smazat, nedohodne-li se
s Pořadatelem jinak.

4.3

Do soutěže nebudou zařazeny Soutěžní příspěvky, které nejsou označeny
hashtagem #3kopeckyzholdingu, neobsahují zřetelnou zmrzlinu nebo obsahují
zmrzlinu jiných barev, zároveň do soutěže nebudou zařazeny Soutěžní příspěvky
obsahující prvky, které mohou odporovat dobrým mravům (zejm. z důvodu
neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti), ani Soutěžní příspěvky obsahující
výrobky či produkty konkurence či jinak neodpovídající duchu a povaze soutěže.

4.4

Pořadatel upozorňuje soutěžící na skutečnost, že každý Soutěžní příspěvek bude
do soutěže zařazen pouze tehdy, bude-li splňovat podmínky stanovené v
Pravidlech. V opačném případě bude daný Soutěžní příspěvek ze soutěže vyřazen.
O zařazení či nezařazení Soutěžního příspěvku do soutěže může s konečnou
platností rozhodnout pouze Pořadatel. V případě, kdy budou soutěžícím opakovaně
zveřejňování Soutěžní příspěvky v rozporu s Pravidly, může být takový soutěžící
Pořadatelem vyloučen ze soutěže.

4.5

Soutěžící se do soutěže může zapojovat opakovaně, vždy však s novým Soutěžním
příspěvkem.

4.6

Soutěžící bude za každý Soutěžní příspěvek, který splňuje podmínky stanovené
Pravidly, zařazen do losování 1x.

4.7

Každý dosažený a překročený stonásobek označení „To se mi líbí“ Soutěžního
příspěvku znamená pro soutěžícího (další) bonusové zařazení do losování.
Příklad: méně než 100 označení “To se mi líbí” u soutěžního příspěvku = žádné
bonusové zařazení soutěžícího do losování, 100 - 199 označení “To se mi líbí” = 1
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bonusové zařazení soutěžícího do losování, 200 - 299 označení “To se mi líbí” = 2
bonusové zařazení soutěžícího do losování, atd.
Soutěžící tedy může být s jedním Soutěžním příspěvkem zařazen do losování
vícekrát v závislosti na dosaženém počtu označení „To se mi líbí“.
4.8

Losování proběhne první pracovní den následující po skončení soutěže tak, že
Pořadatel bude neveřejně losovat ze všech soutěžících, kterým byl do soutěže
zařazen alespoň jeden Soutěžní příspěvek.

4.9

Po losování budou jména výherců, resp. názvy takových Profilů soutěžích, oznámena na
instagramovém profilu Pořadatele https://www.instagram.com/4finholding/ a pro
informaci zveřejněna také na webové stránce www.4fin.cz/vysledky-souteze.

4.10 Výherce je povinen do 96 hodin od oznámení jmen výherců, resp. názvů takových
Profilů soutěžích, na instagramovém profilu Pořadatele zaslat své kontaktní údaje
do soukromé zprávy instagramového profilu Pořadatele. Nesdělí-li výherce
Pořadateli své kontaktní údaje v uvedené lhůtě, uvedeným způsobem, nepodaří-li
se Pořadateli s výhercem ani na třetí pokus spojit nebo nepodaří-li se Pořadateli
s výhercem dohodnout na předání či podmínkách čerpání (uskutečnění) výhry,
výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Výhra propadá ve prospěch Pořadatele i
v případě, že výherce dostatečně neprokáže svou totožnost, nebo pokud bylo
kdykoli před předáním nebo čerpáním (uskutečněním) výhry zjištěno porušení nebo
nedodržení Pravidel ze strany výherce. O dalším užití výhry propadnuté ve
prospěch Pořadatele je oprávněn rozhodnout Pořadatel dle svého výlučného
uvážení.
5.
5.1

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU (SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY)
Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo šířit pouze obsah, jehož je
autorem on sám nebo k jehož užití v rámci soutěže je oprávněn a k němuž je
oprávněn udělovat licence. Okamžikem zveřejnění Soutěžního příspěvku na Profilu
soutěžícího poskytuje soutěžící Pořadateli bezplatně oprávnění k výkonu práva
takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako
nevýhradní, územně, množstevně a časově neomezená a ke všem známým
způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský
zákon“), včetně zejm. rozmnožování díla, rozšiřování díla a jeho sdělování
veřejnosti (např. umístění Soutěžních příspěvků v marketingových materiálech
Pořadatele), úprav či zásahů do díla, použití díla k vytvoření dalších děl, zařazení
díla do jiného či souborného díla, jakož i k tomu, aby Pořadatel uváděl Soutěžní
příspěvek na veřejnosti pod svým jménem, to vše platí i pro název či označení
Soutěžního příspěvku. Pořadatel není povinen licenci využít. Soutěžící souhlasí
s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence
(podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že
Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě nebo ji dále poskytnout
formou podlicence. Soutěžící se současně účastí v soutěži zavazuje a prohlašuje,
že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob případně zobrazených na
Soutěžním příspěvku s užitím Soutěžního příspěvku v rozsahu licence. Soutěžící
bere na vědomí, že Soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli
Pořadatele a za takové šíření Pořadatel neodpovídá. Soutěžící odpovídá Pořadateli
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za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky stran
práva Pořadatele užít Soutěžní příspěvek v rozsahu poskytnuté licence dle tohoto
odstavce.
V případě, že je ve smyslu Autorského zákona na jakékoliv nakládání Pořadatele se
Soutěžním příspěvkem potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl takový
souhlas výslovně udělen okamžikem zveřejnění Soutěžního příspěvku na Profilu
soutěžícího.
5.2

V případě, že Soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např.
osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod.,
uděluje soutěžící okamžikem zveřejnění Soutěžního příspěvku na Profilu
soutěžícího Pořadateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobní povahy pro
marketingové účely Pořadatele, a to ve stejném rozsahu licence, jak uvedeno v
odst. 5.1 výše.

5.3

Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který zveřejňuje jako Soutěžní
příspěvek, a odpovídá Pořadateli za veškerou škodu či újmu, kterou by tímto
případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Soutěžní
příspěvek pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému
vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.)
třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s právními předpisy
České republiky či dobrými mravy.

6.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY
SOUTĚŽÍCÍHO

6.1

Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel, jakožto správce osobních
údajů, a další subjekty, které se s Pořadatelem na pořádání soutěže podílí, jsou
oprávněni zpracovávat osobní údaje soutěžících v rozsahu nutném zejm. pro
realizaci soutěže, plnění zákonem stanovených povinností či ochranu oprávněných
zájmů.

6.2

Pro účely realizace soutěže a předání výhry bude Pořadatel zpracovávat osobní
údaje každého soutěžícího v rozsahu min. jméno, příjmení, název Profilu
soutěžícího, e-mailové adresy a v případě výhry v rozsahu min. jméno, příjmení,
datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a případně
také další údaje sdělené soutěžícím Pořadateli nebo Pořadatelem vyžádané
v kontextu účasti soutěžícího v soutěži, včetně předání či čerpání výhry.

6.3

Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících po dobu nezbytně
nutnou (nejdéle do doby uplynutí poslední z promlčecích či prekluzivních lhůt, resp.
trvání souhalsu) za účelem realizace soutěže, kontroly soutěžících a výherců a
předání výher, případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, vymáhání práv
a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti se soutěží či
v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti se soutěží či pro jiné účely
odůvodněné zákonným titulem nebo souhlasem soutěžícího. Zákonným důvodem
pro dané zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností a rovněž i
ochrana oprávněných zájmů Pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání
soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.
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6.4

Pořadatel může osobní údaje soutěžících zpracovávat pro marketingové a PR účely,
tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jeho obchodních partnerů, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i pro
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let ode
dne skončení soutěže. Účelem zpracování je informování soutěžících o produktech,
službách a akcích Pořadatele a jeho obchodních partnerů. Zákonným důvodem pro
dané zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů Pořadatele a jiných
osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména
provádění přímého marketingu.

6.5

V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v rozsahu min. jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec),
fotografie či audiovizuálního zachycení podoby výherce, ve sdělovacích
prostředcích, na instagramovém profilu pořadatele a webových stránkách
www.4fin.cz.

6.6

Účastí v soutěži, resp. zveřejněním Soutěžního příspěvku, souhlasí soutěžící s tím,
aby Pořadatel zejména v souvislosti s touto soutěží bezplatně užíval podobiznu a
obrazový, příp. audio-vizuální záznam týkající se soutěžícího či jiné projevy osobní
povahy použité v rámci jeho účasti v soutěži (vč. předání a čerpání výhry) s
uvedením jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na internetu, na
instagramovém profilu pořadatele nebo v propagačních materiálech Pořadatele s
tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové
a obrazové záznamy soutěžícího.

6.7

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z
právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k
osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a
doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již
osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,
anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování
osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž
zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a
svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních
nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností či podnětem na
dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

6.8

Je-li k jakémukoliv zpracování osobních údajů soutěžícího pro jakýkoliv účelem
Pořadatelem a dalších subjekty, které se s Pořadatelem na pořádání soutěže, podílí
třeba souhlasu soutěžícího, považuje se za udělený okamžikem zveřejnění
Soutěžního příspěvku na Profilu soutěžícího.

6.9

U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného
důvodu) může soutěžící daný souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání
souhlasu se zpracováním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

7.

OSTATNÍ PODMÍNKY
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7.1

Pořadatel je oprávněn kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla či soutěž zkrátit,
prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez
jakýchkoliv nároků soutěžících vůči Pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje právo výměny
výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Každá taková
změna pravidel, výher či soutěže bude účinná okamžikem zveřejnění na
www.4fin.cz .

7.2

Pojmy „soutěžící“ a „výherce“ jsou v Pravidlech používány ve shodném významu.

7.3

Veškeré souhlasy soutěžícího dané za podmínek a v rozsahu podle Pravidel jsou
uděleny na dobu konání soutěže a dále na dobu tří (3) let ode dne skončení
soutěže.
Zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely realizace soutěže, stejně jako
trvání veškerých souhlasů udělených podle Pravidel po shora uvedenou dobu, je
nutnou podmínkou účasti soutěžícího v soutěži, jakož i podmínkou pro možnost stát
se výhercem a čerpat výhru. Účastník soutěže může kdykoliv odvolat souhlas se
zpracováním osobních údajů nebo jiný souhlas daný dle Pravidel nebo využít svých
práv jako subjektu údajů, avšak odvoláním kteréhokoliv takového souhlasu zaniká
účast soutěžícího v soutěži stejně jako jeho nárok na výhru a výherce není
oprávněn výhru čerpat, a pokud se tak již stalo, je povinen Pořadateli uhradit
finanční částku odpovídající hodnotě výhry v době jejího předání výherci a případně
vzniklou škodu či újmu.

7.4

Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní
všechny podmínky stanovené Pravidly. Pořadatel je oprávněn kdykoli dle svého
uvážení vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud soutěžící poruší podmínky uvedené
v Pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Instagram nebo Facebook
nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy
Pořadatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České
republiky či dobrými mravy, a to bez jakékoliv kompenzace či nároku na náhradu
škody či újmy vyloučit. Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení soutěžícího je konečné,
bez možnosti odvolání, stejně jako výsledky soutěže. Vyloučí-li Pořadatel ze
soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Pořadatel není povinen soutěžícího
o jeho vyloučení ze soutěže informovat. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící
práva plynoucí z účasti v soutěži a právo ucházet se o případnou výhru. Pořadatel je
oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech a otázkách
týkajících se této soutěže.

7.5

Soutěžícímu nevzniká právní nárok na účast v soutěži, na výhru, výměnu výhry či
vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru. Vymáhání účasti v soutěži či výhry
právní cestou je vyloučeno.

7.6

Pořadatel není odpovědný za jakékoli škody či újmy, které soutěžícím případně
vznikly nebo vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním
výher. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu
soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v
souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních
operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na
počítačovém vybavení soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či
se stahováním materiálů v rámci této soutěže, Pořadatel neodpovídá.
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7.7

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná
plnění než ta, která jsou uvedena v Pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění
dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v
rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné
reklamace, není-li dohodnuto jinak.

7.8

Soutěžící také bere na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k
mimořádné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele, kvůli
které nebude možné zajistit předání a/nebo čerpání výhry, nemá výherce nárok na
předání další náhradní výhry nebo náhradní finanční plnění. Mezi takové překážky
patří například působení přírodních živlů, pandemie, nenadálá změna bezpečnostní
situace atd.

7.9

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k
sociální síti Instagram nebo Facebook. Společnost Meta Platforms Ireland Limited
neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty
soutěžících.

V Praze dne 29. 6. 2022
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