Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Tříkrálová sbírka 2017 – Kde peníze pomáhají“, dále jen „Pravidla“
1. Organizátor soutěže
1.1 Organizátorem soutěže je Charita Česká republika, která je právnickou osobou dle
Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je církevní organizací a součástí
římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb., se
sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1. Evidence u MK ČR: 8/1-00-702/1999. Dále
jen „Organizátor“.
2. Jak soutěžit
2.1 Soutěž probíhá od 22. 5. 2017 do 11. 6. 2017 2017.
2.2 Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let, dále jen „účastník
soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem
zákonného zástupce.
2.3 Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora vyloučeni účastníci soutěže, kteří
svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi či třetí osobě, dále mohou být
vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže či tací, kteří v souvislosti se
soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora, jednají
v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu
podvodu.
3. Pravidla
3.1 Úkolem soutěžícího je vybrat fotku s tematikou „kde peníze pomáhají“, tedy fotografii
zachycující konkrétní využití výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétní pomoc či výsledek této
pomoci. Tuto fotografii soutěžící zašlou do zpráv profilu Tříkrálová sbírka
(@trikralovasbirka) nebo na e-mail tiskove@charita.cz.
3.2 Organizátor ve 12:00 následujícího dne vyvěsí fotku do fotoalba „Tříkrálová fotosoutěž“
na profilu www.facebook.com/trikralovasbirka. Od této chvíle udělují uživatelé
Facebooku fotce tzv. lajky označením možnosti „To se mi líbí“.
3.3 Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze jednou zaslanou fotografií.
3.4 Vyhrávají tři fotografie, které posbíraly nejvíce tzv. lajků.
3.5 Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
4. Výhra
4.1 V rámci soutěže je možné získat následující ceny: poukázky Centra FotoŠkoda na
fotografické služby v hodnotě 1000,- Kč (1. místo), 500,- Kč (2. místo), 300,- Kč (3. místo).
4.2 Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem ve fotoalbu na
profilu www.facebook.com/trikralovasbirka a v samostatném příspěvku na Timeline
profilu Tříkrálová sbírka, a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže,
načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

4.3 Výhra bude vítězům doručena do 30 dnů od vyhodnocení soutěže.
5. Práva a povinnosti Organizátora
5.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či
ukončit, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu
organizátora www.facebook.com/trikralovasbirka.
5.2 Organizátor neodpovídá za nedoručení výher v případě, že účastník soutěže nezareaguje
na oznámení vítězství zasláním kontaktních údajů, ani v případě mylně uvedených
kontaktních údajů účastníkem. Dále neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu chyby
vzniklé u přepravní společnosti, ani za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu soutěže.
5.3 Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod
soutěžním příspěvkem a pod příspěvkem na profilu Timeline
www.facebook.com/trikralovasbirka. Organizátor neodpovídá za jiné důvody, kvůli
kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V
případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 14 dnů od konce soutěže,
propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.
5.4 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní příspěvky, které:
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými
mravy či platnými právními předpisy,
c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní
firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
d) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
e) mají obsah, u něhož byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže
5.5 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor
soutěže.
5.6 Organizátor soutěže nezodpovídá za souhlas osob zobrazených na soutěžní fotografii se
zveřejněním fotografie.
5.7 Organizátor se zavazuje dodržovat pravidla pro pořádání soutěží, stanovená společností
Facebook. Tzn. zveřejní prohlášení o kompletním osvobození společnosti Facebook od
závazků každým účastníkem a prohlášení, že soutěž není žádným způsobem
sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
Dodrží další pravidla o vstupu účastníků do soutěže a ohlášení výhry, která společnost
Facebook stanovuje.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
6.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý účastník soutěže
Organizátorovi souhlas se zařazením osobních údajů sdělených účastníkem soutěže
organizátorovi v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na
území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze organizátora a
s jejich následným zpracováním, a to výhradně pro účely vyhodnocení soutěže a pro
účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely organizátora, a dále pro
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účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to na dobu neurčitou s tím,
že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník soutěže bere na vědomí,
že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese
organizátora uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci atd.
Osobní údaje organizátor zpracovává v elektronické podobě. Organizátor je zodpovědný
za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.
Účastník soutěže si musí zajistit od osob zobrazených na soutěžní fotografii jejich souhlas
se zveřejněním k účelům uvedeným v bodě 6.1 těchto pravidel.
Účast ani výhru v soutěži na Organizátorovi nelze vymáhat soudní cestou.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti
Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace
organizátorovi soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook a společnosti Facebook, Inc.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel nebo nejasností týkajících se výkladu
Pravidel se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
7.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a
závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese:
www.trikralovasbirka.cz/trikralova-fotosoutez/

V Praze dne 19. 5. 2017

