PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Společnost 1K Design s. r. o. se sídlem Rudolfovská tr. 1941/45, České Budějovice 3, 370 01
České Budějovice, IČ 26043955 (dále jen “Organizátor” )
II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE
Organizátor pořádá soutěž pod názvem “Vyhrajte tábor ve Velkých Skalinách zdarma! ” (dále
jen “Soutěž” ) v termínu od 17. 2. 2021 00:00 hod. do 28. 6. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále
jen “Doba konání soutěže” ).
III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním přihlášky na adrese https://www.velkeskaliny.cz/prihlasky-letni-tabory2021.html a vepsáním slova “SOUTĚŽ” do políčka “Další sdělení” soutěžící vědomě
potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly
soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo, e-mail) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a a archivace po dobu
nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento
souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu
Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas
písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:
info@velkeskaliny.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti.
Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější
informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
IV. ÚČAST V SOUTĚŽI A PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na webových stránkách Organizátora ( https://www.velkeskaliny.cz/ ), a to v
souladu s níže uvedenými pravidly. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále
jen„Soutěžící“) starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání. Soutěžící se do Soutěže
zapojí tak, že v Době konání soutěže vyplní přihlášku na stránkách Organizátora na jeden z
dosud nenaplněných táborů, které Organizátor v roce 2020 pořádá, do políčka Další sdělení
napíše slovo “SOUTĚŽ” a následně uhradí pobyt. Organizátor potvrdí úhradu objednávky
zasláním potvrzovacího e-mailu. Soutěžící je tedy do Soutěže zařazen okamžikem doručení
potvrzujícího e-mailu. Pokud Soutěžící objednávku zruší a platba či její část mu budou
vráceny, bude ze Soutěže vyřazen a ztrácí právo se jí účastnit .
V. VÝHRA A URČENÍ VÝHERCŮ
a. VÝHRA
Výhrou v soutěži je:vrácení platby za uhrazenou objednávku. Platba bude vrácena na účet, ze
kterého byla objednávka uhrazena a výherce bude o této skutečnosti informován e-mailem.
b. URČENÍ VÝHERCŮ
Výherce v Soutěži bude určen losováním. Losování se odehraje nejpozději do 3 pracovních dnů
po skončení soutěže. Vylosován bude jeden soutěžící, jemuž bude výhra oznámena na e-mail,
který uvedl v přihlášce. Výhercem Soutěže se může stát Soutěžící, který beze zbytku splnil
veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, a zároveň bude vylosován. O průběhu losování
bude vyhotoven písemný protokol.
VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v Soutěži Soutěžící Organizátorovi vědomě udílí souhlas se zpracování svých osobních
údajů po dobu od okamžiku jejich vyplnění do uplynutí 2 let po ukončení soutěže.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“),
zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování

nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že
by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a
zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ
170 00. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v
rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání
souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka
soutěže získávány na základě přihlášky. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve
výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým
správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li
účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel,
má poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně
opakovanou. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými
oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na
Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento
souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj.
doručením e-mailu na adresu: info@velkeskaliny.cz nebo doručením písemného odvolání na
adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěž
Dotazy k Soutěži je možné směřovat na e-mail info@velkeskaliny.cz .
V Českých Budějovicích dne 10.2.2021

