Úplná pravidla soutěže „Spojilo
nás jídlo“
Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Spojilo nás jídlo “ (dále
pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla
soutěže.
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost doblogoo s.r.o., sídlem: Radhošťská 1942/2,
Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČ: 04564782, DIČ: CZ04564782,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C249843 (dále jen
„organizátor“).
2. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ELECTROLUX, s.r.o., sídlem Budějovická
778/3, 140 21 Praha 4, IČ 18631975, DIČ CZ18631975, Česká Republika, zapsaná
v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461 (dále jen „pořadatel“).
Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě
Facebook (dále jen „síť Facebook“) a elektronické sociální sítě Instagram (dále jen
„síť Instagram“).
3. Doba a místo konání soutěže
Soutěž proběhne v období od 15. 6. 2018 do 26. 6. 2018, (dále jen „doba konání
soutěže“) na internetu a dále na území České republiky v místech v pravidlech
uvedených.
4. Soutěžící
Soutě ž e se mů ž e zú č astnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na
ú zemí Č eské republiky, která splní stanovená pravidla soutě ž e. Pro účastníky
soutěže platí následující pravidla:
4.1. Soutěžící musí být v době, kdy probíhá soutěž, zaregistrová n jako už ivatel na
síti Facebook a zároveň být fanouš kem facebookové strá nky Electrolux Česká
republika nebo musí být zaregistrován na síti Instagram a zároveň být sledujícím
instagramového účtu @peceme_v_pare.
4.2. Kaž dý soutě ž ící musí bý t kdykoliv schopen proká zat autenticitu své ho
facebookové ho nebo instagramového profilu.
4.3. Soutě ž ící musí dodrž ovat veš kerá pravidla použ ití sítě Facebook uvedená
zejména na www.facebook.com/terms.php , resp. pravidla použití sítě Instagram
uvedená na www.facebook.com/help/instagram/478745558852511. Každý
soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. publikováním svého
soutěžního příspěvku pod první post oznamující soutěž na facebookové stránce

Electrolux Česká republika nebo uveřejněním pouze jednoho soutěžního
příspěvku na svém instagramovém profilu.
Ze soutě ž e jsou vylouč eny osoby v pracovním nebo obdobné m vztahu k
organizá torovi, poř adateli č i k dalš ím osobá m pově ř ený m zajiš tě ním té to soutě ž e
a osoby, které jsou ke které koliv z takový ch osob ve vztahu osob blízký ch.
Fotografie, texty, kresby, videa nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící
uveřejní v rámci soutěže, zejm. vloží na facebookovou stránku Electrolux Česká
republika nebo na svůj instagramový profil (dále společně jen „vložený materiál“)
nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní
výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii,
násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
Soutěžící vstupem do soutěže publikací fotografie nebo videa spolu s níže
uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:
- je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný
souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
- má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
- má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních
označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém
materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly
a s pravidly sítě Facebook, resp. sítě Instagram.
Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech,
se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a
může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
5. Mechanismus soutěže
A) Facebook
V termínu od 15. 6. 2018 do 26. 6. 2018 má každý soutěžící splňující výše
zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.
Účastník soutěže musí vložit svůj soutěžní příspěvek do komentářů pod první
facebookový post oznamující soutěž na stránce Electrolux Česká republika, který
bude publikován dne 15. 6. 2018.
Soutěžní příspěvek musí zachycovat jídlo a situaci, jak společně s blízkými vaříte
nebo stolujete. Soutěžní příspěvek musí být zpracován formou fotografie s
komentářem, nebo formou okomentovaného videa.
Ze soutěžního příspěvku musí být jasně vidět, o jaké jídlo se jedná a s kým (kde)
si ho nejraději vychutnáváte.
Soutěžní příspěvky bude možné vkládat pod soutěžní post z 15. 6. 2018 až do 26.
6. 2018 23:59. Soutěžní příspěvky vložené po tomto datu a čase nebudou
zařazeny do soutěže.

Každý soutěžící může publikovat pouze 1 fotografii s komentářem nebo 1
okomentované video a soutěžní příspěvek musí být veřejný.
Soutěžící zveřejní soutěžní příspěvek pouze na jedné vybrané sociální síti –
Facebook nebo Instagram.
B) Instagram
V termínu od 15. 6. 2018 do 26. 6. 2018 má každý soutěžící splňující výše
zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.
Účastník soutěže musí sdílet svůj soutěžní příspěvek veřejně na osobní
instagramový profil s označením profilu @peceme_v_pare v textu či na fotce a
hashtagy #spojilonasjidlo #gastrokrouzek #electrolux
Soutěžní příspěvek musí zachycovat jídlo a situaci, jak společně s blízkými vaříte
nebo stolujete. Soutěžní příspěvek musí být zpracován formou fotografie
s krátkým komentářem, nebo formou okomentovaného videa.
Ze soutěžního příspěvku musí být jasně vidět, o jaké jídlo se jedná a kde (s kým)
si ho nejraději vychutnáváte.
Soutěžní příspěvky bude možné vkládat až do 26. 6. 2018 23:59. Soutěžní
příspěvky vložené po tomto datu a čase nebudou zařazeny do soutěže.
Každý soutěžící může publikovat pouze 1 fotografii s komentářem, označením
@peceme_v_pare a soutěžními hastagy, nebo 1 okomentované video s
označením @peceme_v_pare a soutěžními hastagy. Soutěžní příspěvek musí být
veřejný.
Soutěžící zveřejní soutěžní příspěvek pouze na jedné vybrané sociální síti –
Facebook nebo Instagram.
6. Výhry v soutěži a jejich oznámení
O vítězích v soutěži rozhodne porota na základě subjektivního hodnocení. Porota
je složena ze zástupců společnosti Electrolux a ze zástupců společnosti doblogoo.
Hodnocení poroty bude probíhat od 27. 6. 2018 do 1. 7. 2018.
Porota bude soutěžní příspěvky subjektivně hodnotit v těchto kategoriích: a)
splnění zadání; b) originalita a zajímavost příběhu; c) kreativita zpracování
soutěžního příspěvku.
Na základě subjektivního hodnocení ve výše uvedených kategorií a společnou
diskuzí určí porota:
a) 3 vítězné příspěvky v pořadí 1. – 3. místo. ze sociální sítě Facebook
b) 3 vítězné příspěvky v pořadí 1. – 3. místo ze sociální sítě Instagram
6. 1. Stanovené odměny pro jednotlivá místa:

1. – 3. místo: Kuchařka Gastrokroužek „Spojilo nás jídlo“ v hodnotě 499,- Kč
(částka včetně DPH)
Jména vítězů budou oznámena na facebookové stránce Electrolux Česká
republika a na instagramovém profilu @peceme_v_pare 2. 7. 2018. Vítězové
budou v případě výhry vyzváni k zaslání svých kontaktních údajů (jméno,
příjmení, adresa) soukromou zprávou na facebookové stránce Electrolux Česká
republika a na instagramovém profilu @peceme_v_pare. Pokud vítězní fanoušci
kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 9. 7. 2018, ztrácejí na
výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele.
Ná rok na vý hru dále ztrá cí soutě ž ící, který nesplní ně kterou z podmínek ú č asti v
soutě ž i nebo neproká ž e její splně ní, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s
tě mito pravidly, nebo který je ze soutě ž e vylouč en. V případě, že vyloučenému
účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné,
uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost
účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi
anebo třetím osobám. Na vý hry nevzniká prá vní ná rok a není mož né je smě nit za
hotovost ani místo nich pož adovat jiné plně ní.
7. Předání výher
Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Vý hry
soutě ž ících, které z dů vodů spoč ívajících nikoli na straně poř adatele nebo
organizá tora nebude mož no doruč it, propadají ve prospě ch poř adatele.
8. Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel
Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící
poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátoru bezplatně výhradní
oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití
uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve platném
znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem,
audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně
neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží
nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.
Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv
újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v
rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook, resp. Instagram.
Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již
manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v
rozsahu:
• komentář na sociální síti Facebook, resp. Instagram spojený s osobou
soutěžícího
• jméno a příjmení výherce
• adresa bydliště výherce

• obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho
projevů osobní povahy
Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem
identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je výkon práv a
plnění povinností související se soutěží a zákonných povinností v souvislosti s
uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem
zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.
Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam
výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce a komentář
na sociální síti Facebook, resp. Instagram spojený s osobou soutěžícího budou
pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích
prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na
internetových stránkách pořadatele a sociální síti Facebook, ev. sociálních sítích
Instagram nebo YouTube. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem
pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem
zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.
Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného
právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, předávat osobní
údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým
zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u
pořadatele. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci
Evropské unie, avšak nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které
nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v
Evropské unii.
V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají
soutěžící právo:
i.
ii.
iii.
iv.

požadovat na pořadateli přístup k osobním údajům a jejich případnou
opravu či výmaz,
kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v
zákonném rozsahu,
podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních
údajů,
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící
mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně
dotýkalo,

v.
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo
stížností.
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné
kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese
zakaznicke.centrum@electrolux.com, případě kontaktovat zmocněnce pro
ochranu osobních údajů na e-mailové adrese privacy@electrolux.com.

9. Termíny
15. 6. 2018 – 26. 6. 2018: publikace soutěžních příspěvků do komentářů na
facebookové stránce Electrolux Česká republika
nebo
sdílení soutěžního příspěvku veřejně na osobní instagramový profil s označením
profilu @peceme_v_pare a hastagy #spojilonasjidlo #gastrokrouzek.
26. 6. 2018 23:59: ukončení soutěže
27. 6. 2018 – 1. 7. 2018: hodnocení soutěžních příspěvků porotou
2. 7. 2018: vyhlášení vítězů soutěže
do 9. 7. 2018: dodání kontaktních údajů pro doručení výhry ze strany výherců
do 16. 7. 2018: rozesílka výher
10. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže
10.1. Poř adatel si vyhrazuje prá vo kdykoliv změ nit pravidla anebo podmínky
soutě ž e vč etně změ ny doby jejího trvá ní, č i soutě ž kdykoliv př eruš it nebo ukonč it
bez ná hrady, a to s ú č inností ode dne uveř ejně ní na facebookové strá nce
Electrolux Česká republika a na instagramovém profilu @peceme_v_pare.
10.2. Bude-li mít organizá tor oprá vně né podezř ení na podvodné , nepoctivé nebo
nekalé jedná ní soutě ž ícího č i jiné osoby, která soutě ž ić ímu napomohla č i mohla
napomoci k vý hř e, nebo pokud k takové mu jedná ní dojde,mů ž e bý t soutě ž ící ze
soutě ž e bez náhrady vylouč en; to platí stejně i v př ípadě jiné ho jedná ní
soutě ž ícího č i jiné osoby, která soutě ž ícímu napomohla č i mohla napomoci k
vý hř e, jež je jinak v rozporu s pravidly soutě ž e č i podmínkami nebo s obecný mi
zá sadami poctivé soutě ž e a fair play. Rozhodnutí organizá tora nebo poř adatele o
vylouč ení ze soutě ž e je koneč né , bez mož nosti odvolá ní.
10.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové
Facebookové ú č ty, které mají mé ně než 20 př átel, a soutěžícího s takovým účtem
ze soutěže bez náhrady vyloučit.
10.4. Organizá tor neruč í za jaké koliv technické problé my v souvislosti s ú č astí v
soutě ž i (př edevš ím za funkč nost internetu a elektronické sociá lní sítě Facebook,
resp. Instagram) ani za jedná ní tř etích osob na sociá lní síti Facebook, síti
Instagram č i jinde na Internetu.
10.5. Poř adatel ani organizá tor soutě ž e neruč í za ztrá tu, nedoruč ení, prodlení
nebo poš kození vý hry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

10.6. Organizá tor ani poř adatel neodpovídá za ž ádné š kody způ sobené př ip
́ ravou
č i prová dě ním jaký chkoli soutě ž ních ú konů , ú č astí v soutě ž i ani vý hrami v soutě ž i
nebo v souvislosti s nimi.
10.7. Ú č ast v soutě ž i ani vý hru nelze vymá hat soudní cestou.
10.8. Tato soutě ž není sponzorovaná , spravovaná nebo př idruž ená k síti
Facebook, resp. síti Instagram. Informace poskytnuté v rá mci soutě ž e
neposkytuje soutě ž ící provozovateli sítí Facebook a Instagram. Vš echny dotazy,
komentá ř e nebo stížnosti musí bý t smě ř ová ny organizá torovi, nikoliv
provozovateli sítí Facebook a Instagram.
10.9. V ostatním se soutě ž a vztahy mezi soutě ž ić ími a organizá torem a
poř adatelem ř ídí prá vním ř ádem Č eské republiky s vylouč ením kolizních norem
meziná rodního prá va soukromé ho.
V Praze dne 15. 6. 2018.

