
ÚPLNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

(1)   Akce, na základě které je možné získat poukaz na výběr cyklistického kola v hodnotě 20 tisíc Kč vč. DPH v internetovém 
obchodě. Účastníci soutěže se kliknutím na příslušný banner na webu Seznam.cz dostanou na FB profil Dražice, kde 
musí splnit následující tři podmínky. Stát fanouškem dané stránky Dražice, dát „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku, 
napsat komentář pod soutěžní příspěvek a označit v něm minimálně dva lidi, které by mohla soutěž také zajímat. 
Pakliže účastníci splní výše uvedené podmínky, budou zařazeni do soutěže. Z účastníků pořadatel akce vybere jednoho 
výherce, kterého bude kontaktovat přes FB a požádá ho o kontaktní údaje. Na základě těchto údajů se s výhercem 
pořadatel akce spojí a předá mu cenu. Akce probíhá na celém území České republiky do 10. 12. 2020. Vyhlášení vítěze 
soutěže proběhne do 15. 12. 2020.

(2)   POŘADATEL AKCE 

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., se sídlem Dražice 69, Benátky nad Jizerou,  
IČ: 451 484 65, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 9389

(3)   PROPOZICE AKCE 

Zařazení do akce:
  V rámci online kampaně, která trvá do 10. 12. 2020 bude mít každý možnost kliknutím na příslušný banner na  

Seznam.cz navštívit FB profil Dražice, kde bude moci splnit tři výše uvedené podmínky a tím bude zařazen do 
soutěže o poukaz na cyklistické kolo v hodnotě 20 tisíc Kč vč. DPH. Splněním  těchto tří výše uvedených podmínek 
na FB Dražice soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže.

 Kritéria pro získání poukazu na nákup cyklistického kola v hodnotě 20 tisíc Kč vč. DPH 
  1. Stát se fanouškem FB profilu Dražice
  2. Dát „To se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku na FB profilu Dražice
  3.  Napsat do komentáře pod soutěžní příspěvek a označit v něm minimálně dva lidi, kteří by mohli mít o soutěž 

také zájem

 Kdo získá výhru – poukaz na nákup cyklistického kola v hodnotě 20 tisíc Kč vč. DPH
  Výhru získá jeden vylosovaný, který splnil výše uvedené podmínky do 10. 12. 2020 do 2400 hodin.
   Získání výhry je podmíněno splněním všech výše uvedených podmínek. Každý účastník bude do slosování  

zařazen pouze jednou.

 Kdy proběhne slosování
  Slosování o 1 výherce proběhne do 15. 12. 2020.
   Výherci budou telefonicky či e-mailem kontaktování zástupcem společnosti Dražice. Předání výhry proběhne 

elektronicky.
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(4)     Této akce se může zúčastnit každý občan České republiky starší 18 let.

(5)     Zařazením do akce dává zájemce svůj souhlas s pravidly akce a se zařazením všech svých v souvislosti s akcí 
poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele akce, jakožto správce osobních údajů a s jejich následným 
zpracováním prostřednictvím pořadatele akce, jakožto zpracovatele osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této 
akce a pro marketingové účely, tj. pro nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, 
výrobcích a jiných aktivitách pořadatele akce, jakož i pro zasílání obchodních sdělení 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 dobu 10 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které 
zájemce zařazený do akce poskytne pořadateli akce v budoucnosti. Zájemce zařazený do akce tak zároveň prohlašuje, 
že osobní údaje pořadateli akce poskytl dobrovolně, že jsou pravdivé a bere na vědomí, že má práva dle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že tento 
svůj souhlas může kdykoli bezplatně odvolat u pořadatele akce.

(6)     Převzetím výhry vyjadřuje vylosovaný výherce soutěže svůj souhlas se zveřejněním svého jména pro účely propagace 
podnikatelské činnosti pořadatele akce a s případným pořízením a zveřejněním fotografie při převzetí výhry, a to na 
dobu 10 let. O způsobu takového zveřejnění je oprávněn rozhodnout pořadatel akce. 

(7)     Po převzetí výhry si výherce vybere cyklistické kolo nejpozději do 28. 2. 2021. V případě, že si výherce kolo nevybere 
do 28. 2. 2021, výhra propadá.

(8)     Pořadatel akce má právo v průběhu akce upravit pravidla soutěže nebo akci kdykoliv ukončit.

(9)     Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se 
vztahují platné zákony ČR. 

(10)   Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte  
i organizátorovi soutěže. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže  
a ochrany soukromí. 

(11)   Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která se 
a) pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže,  
b) poruší Pravidla soutěže,  
c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí,  
d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje. 
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