Úplná pravidla soutěže „Staňte se absolventy naší Akademie kvality!“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Staňte se absolventy naší
Akademie kvality!“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných
dodatků k tomuto dokumentu.
1. Organizátorem soutěže je
společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s. r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se
sídlem Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 17046041, zapsaná v OR vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080.
(dále jen „organizátor“)
2. Pořadatelem soutěže je
Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00, IČ: 48 133 981,
právnická osoba zřízená z. č. 256/2000 Sb.
(dále jen „pořadatel“)
3. Termín konání soutěže
Soutěž se uskuteční v termínu od 20. 2. 2018 00:00:00 hod. do 31. 3. 2018 23:59:59 hod. včetně
(dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“)
konkrétně prostřednictvím webových stránek www.akademiekvality.cz (dále jen „soutěžní
web“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

4. Účast v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát pouze na svéprávnosti neomezená fyzická osoba starší 18 let
s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která splní další
stanovená pravidla pro účast v soutěži (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

5. Pravidla soutěže
Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době konání soutěže:
i.

navštíví soutěžní web, kde vyplní (v případě, že se soutěžící již dříve na soutěžním webu
neregistroval – resp. nevytvořil si osobní profil) zde umístěný formulář (dále jen „soutěžní
formulář“) tak, že úplně a pravdivě uvede své: jméno a příjmení, platnou a užívanou emailovou adresu, korespondenční adresu pro zaslání případné výhry - nesmí chybět ulice,
číslo popisné, PSČ a město (dále jen „osobní údaje“). Závěrem zadá heslo pro přihlašování
do svého osobního profilu (viz níže). Poté takto zcela a řádně vyplněný soutěžní formulář
soutěžící pomocí funkčnosti soutěžního webu odešle pořadateli soutěže, čímž udělí souhlas
se zpracováním zadaných osobních údajů a s pravidly soutěže.
V případě řádného doručení soutěžního formuláře pořadateli soutěže bude soutěžícímu
vytvořen osobní profil (dále jen „soutěžní registrace“), do kterého se soutěžící může na
soutěžním webu přihlásit pomocí své e-mailové adresy a zvoleného hesla. Řádné provedení
soutěžní registrace je nedílnou součástí splnění podmínek pro získání výhry. Každý soutěžící
může na soutěžním webu provést pouze jednu soutěžní registraci (resp. může mít vytvořený

pouze jeden osobní profil). V případě opakované registrace téhož účastníka, bude takový
soutěžící ze soutěže bez nároku na jakoukoliv náhradu vyloučen.
ii.

přihlásí se do osobního profilu na soutěžním webu a vstoupí do aplikace se soutěžním
kvízem. V rámci soutěžního kvízu pak zodpoví všech 10 vědomostních otázek týkajících se
kvalitních potravin, značek kvality a aplikací pořadatele a své odpovědi odešle pomocí
funkčnosti aplikace pořadateli soutěže.
Do vyhodnocení soutěže je soutěžící zařazen až okamžikem, kdy je pořadateli soutěže v době
konání soutěže doručen v souladu s těmito pravidly prostřednictvím osobního profilu
soutěžícího příslušný soutěžní kvíz, v rámci kterého soutěžící zodpověděl veškeré kvízové
otázky. Je zakázáno, aby účastník v době konání soutěže šířil správné odpovědi mezi další
potenciální účastníky a to jakýmkoliv způsobem.

Účastník se může do soutěže v době jejího konání zapojit pouze jednou (v případě opakovaného
odeslání kvízu pořadateli soutěže bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen). Opakovaná
účast v soutěži tak není možná a každý jednotlivý soutěžící tak po dobu konání soutěže může
získat pouze 1 výhru v soutěži.

6. Výherce a výhra soutěži
Určení výherců v soutěži
Výherci v soutěži se stane 300 soutěžících, kteří splní veškeré podmínky soutěže a zároveň
zodpoví správně všechny otázky soutěžního kvízu. V případě, že více soutěžících dosáhne
v soutěži stejného výsledku (tedy zodpoví veškeré kvízové otázky zcela správně), lepší pořadí
v soutěži vždy získá a výhercem se tak ev. stane ten soutěžící, který svůj soutěžní kvíz do soutěže
doručil dříve.
Objektivně správné odpovědi na všechny kvízové otázky je oprávněn určit výhradně pořadatel
soutěže (na základě takového určení bude probíhat vyhodnocení soutěže).
Výhry v soutěži
Výhrami v soutěži jsou:
- pro prvních 100 výherců: CD Pospolu u stolu, šňůrka na krk, skládací nákupní taška,
magnetka s Klasáčkem
- pro dalších 200 výherců: šňůrka na krk, skládací nákupní taška, sešit, magnetka s Klasáčkem
Do soutěže je vloženo celkem 300 ks balíčků výhry, s tím, že každý oprávněný výherce získá 1 ks
výhry
(dále jen „výhra“)
Soutěž má maximálně 300 výherců. V případě, že se do soutěže zapojí menší počet soutěžících
než je výher v soutěži (popř. se menší počet soutěžících se zapojí platně či nesplní podmínky pro
zisk výhry), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn
rozhodnout o jejich dalším použití.

Výhry budou výhercům odeslány prostřednictvím České pošty, s.p. na adresy uvedené
příslušnými výherci v jejich odpovědi na výherní zprávu, a to nejpozději do 14 dnů od konce
soutěže.

7.

Obecné podmínky

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala
výhercem, výhra nebude předána. V takovém případě může pořadatel rozhodnout o tom, že na
místo tohoto neoprávněného výherce nastupuje další soutěžící, tj. zpravidla soutěžící, který by
se byl stal výhercem příslušné výhry, pokud by se soutěže nebyla účastnila osoba, jíž z důvodů
uvedených v tomto ustanovení nebyla výhra předána.
Účastní soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého
z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele soutěže si vyhrazuje právo konečného
posouzení splnění podmínek soutěže. Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny soutěžní kvízy,
jež nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže, anebo které odeslaly osoby nesplňující
podmínky účasti v soutěži.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
Pořadatel, resp. organizátor po pověření pořadatele, je oprávněn s konečnou platností
rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, včetně konečného pořadí účastníků –
tedy i výhrách v soutěži.
Organizátor ani pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami
zaslaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří doručit
výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na
výhercem uvedenou kontaktní adresu propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže,
který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
Organizátor ani pořadatel neodpovídají za jakékoliv škody či újmy, které soutěžícím případně
vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty
alternativně, např. peněžní formou ani není možné směnit za peníze.
Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit
nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Taková změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných
na www.akademiekvality.cz.
Soutěžící registrací do soutěže a odesláním soutěžního kvízu souhlasí se zařazením poskytnutých
osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Státního zemědělského intervenčního fondu, se
sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00, IČ: 48 133 981 (dále jen „správce“), jakožto správce,
pro účely provedení a vyhodnocení soutěže, a dále s jejich zpracováním (a to i prostřednictvím
zpracovatele, kterým je společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s. r. o., INTERNATIONAL
ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 17046041)
pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích,
jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle
§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas
může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a
právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Účastníci soutěže, svou účastí v soutěži potvrzují, že výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím,
že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím
poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem
i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Organizátor je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit
soutěžícího, a to v případě, že zjistí nebo bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku
v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto
jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez
možnosti odvolání.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora a všech spolupracujících agentur či společností a
osoby jim blízké dle § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že
se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (nebo osobou v poměru obdobném
zaměstnaneckému) uvedených společností nebo osoba jí blízka, výhra se neodevzdá.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry
nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito
pravidly.
Organizátor ani pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat
elektronickými prostředky.
V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel
soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na

propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat
v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.akademiekvality.cz.
V Praze dne, dne 20. 2. 2018

