
Pravidla aktivity 
„#milujemebohemku“ 
 
Název soutěže: #milujemebohemku  

 

Pořadatel soutěže:  

BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, společnost zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26443, IČ 45358711  

 

Organizátor a zpracovatel soutěže: 

SilentService s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03668827, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235786. 

 

Místo průběhu soutěže:  

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen 

„místo konání soutěže“).  

Trvání soutěže: Soutěž trvá od středy 1. 3. 2017 od 00.00 hod. do středy 31. 5. 2017 do 23.59 

hod. včetně.  

 

Podmínky účasti v soutěži:  

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram (www.Instagram.com), má po 

celou dobu soutěže aktivní svůj Instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále 

jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram 

uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511. Soutěžící účastí v soutěži udělují 

souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/


Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Úkolem soutěžících je se v termínu konání 

aktivity vyfotit v restauračním či jiném zařízení, které má ve své nabídce některý ze sektů 

společnosti Bohemia Sekt. Pro zařazení do soutěže musí být na fotografii aspoň jedna sklenka 

s Bohemia Sektem. Fotografie může být vyfocena jakýmkoli způsobem. 

 

Tuto fotku pak vloží soutěžící na svůj Instagramový profil s hashtagem #milujemebohemku, 

s označením instagramového účtu Bohemia Sektu (@bohemiasektcz) a s názvem restaurace, 

včetně města, kde byla fotografie pořízena. 

 

Každému, kdo tak učiní a odpoví na zprávu na Instagramu tak, že zašle svou poštovní adresu, 

zašle Pořadatel zásilku s jeho fotografií doplněnou o grafický prvek, vytvořený pořadatelem, 

vytištěnou ve formě magnetky.  

 

Dále bude vybráno sedm soutěžících, jejichž fotografie budou nejoriginálnější (posuzuje 

tříčlenná porota složená ze zástupců Pořadatele), ti získají poukaz na konzumaci v restauraci, 

ve které pořídili soutěžní fotografie v hodnotě 2000 Kč.  

 

V případě, že uživatel u fotografie neuvede název restaurace, fotografie nebude zařazena do 

soutěže o poukaz a Pořadatel si vyhrazuje právo nezaslat mu ani magnetku.  

 

Každý uživatel se může soutěže zúčastnit pouze s jednou fotografií jednou týdně po celou 

dobu soutěže. Pokud v jednom týdnu uživatel pošle dvě a více fotek, tyto mu nebudou do 

soutěže započítány. 

Soutěžní týdny: 

1. – 5. března 

6. – 12. března 

13. – 19. března 

20. – 26. března 

27. března – 2. dubna 

3. – 9. dubna 

10. – 16. dubna 

17. – 23. dubna 

24. – 30. dubna 



1. – 7. května 

8. – 14. května 

15. – 21. května 

22. – 28. května 

29. – 31. května 

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Každý ze soutěžících získá při výše uvedených podmínek svoji 

fotografii ve formě magnetky. Sedm nejoriginálnějších fotografií bude odměněno poukazem 

na konzumaci v restauraci, kde byla soutěžní fotografie pořízena, v hodnotě 2000 Kč. 

Výsledky této části soutěže budou vyhlášeny nejpozději do deseti pracovních dní od ukončení 

soutěže na instagramovém profilu Pořadatele. Předání těchto výher proběhne na základě další 

domluvy mezi výherci a Pořadatelem. Výherce bude moci uplatnit voucher nejpozději do 15. 

9. 2017. V případě, že některý z výherců se o cenu nepřihlásí, tato propadá. Pokud výherce 

nevyčerpá voucher v plné výši, nemá nárok na vyplacení zbylé částky. 

 

Autorská práva Soutěžící odesláním fotografie prohlašuje, že je autorem pořízeného díla a 

výlučným nositelem osobnostních i majetkových práv k dílu. Soutěžící odpovídá za to, že 

zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram 

nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích 

osob. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou 

licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v 

neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení §12 odst. 1 a 4 autorského 

zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím 

ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání 

majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím 

osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro 

vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv 

autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 

odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto 

autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn 

nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve 

smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.  

 



Ochrana osobnosti Soutěžící bere na vědomí, že v soutěžním snímku lze zachytit pouze 

osoby, které s takovým zachycením a následným použitím v soutěži, na sociální síti i pro 

veškeré marketingové účely Pořadatele udělily výslovný souhlas.  

V případě, že soutěžící zařadí do soutěže snímek zachycující třetí osoby, které nebyly 

srozuměny a nesouhlasily s použitím snímku pro výše uvedené účely, odpovídá soutěžící za 

nemajetkovou újmu způsobenou třetím osobám a dále za škodu způsobenou Pořadateli 

soutěže. 

 

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů Soutěžící svou účastí v soutěži 

souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů: 

- Jméno, příjmení 

- Adresa 

- Instagramový účet 

- Email a tel. č. bude-li sděleno 

- Podobizna, je-li na soutěžním snímku (dále jen „údaje“) s jejich zařazením do 

databáze společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 

C, vložka 26443,IČ 45358711 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich 

zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je v době vyhlášení soutěže 

SilentService s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 

03668827, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

235786  

 

 

 

Zpracování osobních údajů – jméno, příjmení, adresu, identifikaci instagramového účtu, 

podobiznu a případný email a telefonní číslo – je nezbytné pro zařazení do soutěže, evidenci 

soutěžících, zaslání slíbené odměny za účast a kontaktování v případě výhry. Toto zpracování 

je nutné a je na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Bez poskytnutí 

těchto údajů nelze zařadit váš příspěvek do soutěže. Údaje budou zpracovávány po dobu 5 let 

za účelem evidence, doložení práv a povinností Pořadatele či soutěžícího a doložení podoby 

kampaně pro případ veřejnoprávní kontroly. 

 



Svůj souhlas udělujete pro zpracování výše uvedených osobních údajů pro další marketingové 

účely, kterými jsou nabízení produktů a služeb Pořadatele, informování o marketingových 

akcích Pořadatel, jakož i pro zasílání obchodních sdělení Pořadatele prostřednictvím 

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. 

do odvolání souhlasu.  

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že 

souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je dobrovolný, pokud 

jej soutěžící neudělí, nebudou jeho osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovávány, 

neudělením však soutěžící nesouhlasí se soutěžními podmínkami a nelze jej tak zařadit do 

soutěže; 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. 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 má právo za poskytnutí 

informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 

informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce 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 svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na 

Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátiti přímo.  

 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu však 

účastník odstupuje od soutěžních podmínek a ztrácí tak nárok na výhru v soutěži.  

 

 

 

 



Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez 

náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo 

kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla 

soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu. Účast v soutěži ani výhry není možné 

vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo 

nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže 

lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram do 3 

pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Osoby 

nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže 

zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku 

duplicity Instagram účtů, nemá nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání 

důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil na Instagramu vykazuje známky 

nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet na Instagramu). Pořadatel si dále 

vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagram profil odporuje 

pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření 

bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do 

vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Pořadatel soutěže 

neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především 

funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), 

prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané 

prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni 

zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující 

právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i 

jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra 

jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Tato soutěž není nikterak 

sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník 

soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a 

nikoliv elektronické sociální síti Instagram.  

 

V Praze dne 28. 2. 2017  
 


