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Pravidla grilovací fotosoutěže 
1. Úvodní ustanovení  

Pořadatelem soutěže je společnost IQ Bio Delivery s.r.o. Sídlem Liborova 462/11, 169 00 Praha 6.  

Předmětem těchto pravidel je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže. Zapojením do 
soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.  

2. Doba trvání soutěže 

Grilovací fotosoutěž (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 26.6.2017 21:00:00 do 24.7.2017 
23:59:59 na území České republiky. 

3. Podmínky účasti  

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let. 

Osoby mladší 18 let musí mít však k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce.  

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké 
ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.             

Soutěžící souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů. 

Podmínkou pro účast v soutěži je aktivní účet na sociální síti Instagram či Facebook a zapojení se do soutěže 
způsobem popsaným v části Mechanika soutěže těchto pravidel. 

4. Mechanika soutěže  

Cílem účastníka soutěže je nahrát fotografií na svůj instagramový či facebookový účet, připojit hashtag 
#MeatpointSoutez, označit oficiální instagramovou stránku @Meatpointcz či oficiální facebookovou stránku 
Meatpoint a zároveň zvolený účet sledovat (Sledovat na Instagramu nebo dát To se mi líbí na Facebooku). 

Profil soutěžícího na Instagramu v době konání soutěže musí být veřejně dostupný. 

Soutěžní fotografie v době konání soutěže musí být veřejně dostupná. 

Fotografie musí být s grilovací tématikou. 

5. Výhra 

Soutěží se celkem o 4x Dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč na nakup v řeznictví Meatpoint na adrese 
Bubenečská 308/13, 160 00 Praha 6.  

Dárkový poukaz je platný 3 měsíce od dne vyhlášení vítězů. 

6. Mechanika výhry 

Výherce soutěže vybere porota složená ze zástupců pořadatele a provozovatele na základě vyhodnocení 
kreativního a esteticky zajímavého zpracování fotografií.  

Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do tří dnů od ukončení 
soutěže. Kontaktováni budou pomocí komentáře přímo pod svým výherním příspěvkem na Facebooku či 
Instagramu s výzvou, aby kontaktovali organizátora soutěže na příslušný e-mail, kde se blíže domluví proces 
předání výhry.  

Pokud výherce nepřevezme výhru na adrese Bubenečská 308/13, 160 00 Praha 6 do 3 měsíců od vyhlášení 
výherce, výhra propadá pořadateli. Výhra propadá pořadateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázaná 
totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení pravidel ze strany výherce.  

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za 
jiné zboží. 

7. Práva k poskytnutému obsahu 

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož 
užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. 
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Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící pořadateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro 
území celého světa, na dobu neurčitou, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého 
obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje pořadateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění 
díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k 
tomu, aby pořadatele uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. 

Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatele anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně 
postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. 

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, 
nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku 
pořadateli a provozovateli na dobu 5 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové 
účely pořadatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž 
by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit pořadateli 
škodu, která pořadateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla. 

8. Všeobecná ustanovení  

Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, 
zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, a to po dobu 5 let od ukončení hry. 

9. Ochrana osobních údajů  

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.  

Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném 
znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, 
popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další 
obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o 
marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let od ukončení soutěže.  

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže.  

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v 
rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na sociálních profilech a webových stránkách pořadatele. 
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným 
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na 
adrese sídla pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, 
které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné 
učinit písemně na adrese pořadatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká 
účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. 

10. Ostatní podmínky  

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.  

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.  

Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené 
přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s 
nimi.  

Pořadatel si vyhrazuji právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit 
soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, či 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.  

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu 
pořadatele. 

V Praze dne 26.června 2017  


