
I. Organizátor soutěže   

1. Spotřebitelskou soutěž „Vánoční soutěž“ organizuje společnost S.O.K. stavební, s.r.o. se 

sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, PSČ 67401 IČ: 25548484, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 32535 (dále jen 

„organizátor“). 

2. Spotřebitelská soutěž se řídí výlučně těmito oficiálními pravidly soutěže (dále jen 

„pravidla“), která popisují práva a povinnosti jejich účastníků a pravidla soutěže (dále jen 

„soutěž“). 

II. Doba trvání soutěže 

1. Soutěž bude probíhat v termínu 9. 12. 2019 od 7.00 hod. do 15. 12. 2019 do 23.59 hod. 

(dále jen „doba trvání soutěže“). 

III. Podmínky účasti  

1. Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18let, která v době konání soutěže zašle 

prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku na facebookovém 

profilu S.O.K. stavební s.r.o. zde: https://www.facebook.com/SOKstavebni 

2. Svou registrací v soutěži soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto 

soutěžních pravidel a tato pravidla akceptuje, včetně jakýchkoliv případných dalších 

podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících soutěžní pravidla.  

3. V případě porušení soutěžních pravidel ze strany soutěžícího, soutěžící ztrácí právo na 

udělení výhry.  

4. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.  

5. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, ani jejich blízcí 

ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku.  

IV. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů  

1. V souvislosti s registrací do soutěže zpracovává pořadatel, jako správce, osobní údaje 

soutěžících. Za soutěžící se pro účely tohoto článku považují všechny fyzické osoby, které 

se přihlásí do soutěže a poskytnou své osobní (kontaktní) údaje.  

2. Vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku soutěžící souhlasí s těmito pravidly, včetně 

všech jejich změn a doplnění, a udělují organizátorovi svůj bezvýhradný souhlas k tomu, 

aby organizátor a/nebo zpracovatel zpracoval jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely 

realizace této soutěže, včetně kontaktování výherce za účelem předání výhry, a dále pro 

účely nabízení obchodu a/nebo služeb správce nebo jeho obchodních partnerů dotyčnému 

subjektu údajů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 

prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.  

3. Souhlas soutěžícího ve smyslu předchozí věty zůstává v platnosti, i když je dotyčný 

soutěžící ze soutěže vyloučen.  

4. Výherce souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, a to pouze 

v souvislosti s touto soutěží.  
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5. Soutěžící dále uděluje svůj souhlas k tomu, aby zpracování jeho osobních údajů pro 

organizátora zajišťovali další zpracovatelé, jako jsou zasilatelské nebo marketingové 

agentury, tiskařské společnosti, a podobně. Soutěžící uděluje souhlasy dle tohoto čl. V. po 

dobu registrace v databázi S.O.K. stavební s.r.o. 

6. Organizátor se zavazuje dbát o to, aby soutěžící v souvislosti se zpracováním jejich 

osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická 

opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy 

ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, 

jakož i před jiným zneužitím. 

7. Soutěžící berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným 

zaměstnancům a pracovníkům organizátora a/nebo zpracovatelů; tyto osoby jsou ohledně 

osobních údajů soutěžících vázány povinností mlčenlivosti. Soutěžící berou dále na 

vědomí, že mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních 

údajů, právo požádat pořadatele o vysvětlení v případě, že se dotčený soutěžící bude 

domnívat, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 

ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, 

aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace 

osobního údaje), případně je oprávněn se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů.  

8. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese 

sídla organizátora. 

9. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rámci soutěže poskytuje 

dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje 

organizátorovi poskytnout. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a 

v případě jejich změny tyto bez zbytečného odkladu oznámí pořadateli. 

10. Výherce bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů má za 

následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. 

V. Mechanismus soutěže  

1. Soutěž bude probíhat od 9. 12. 2019 od 7.00 hod. do 15. 12. 2019 do 23.59 hod. 

2. Každý účastník může vložit pouze jeden komentář jako odpověď na soutěžní otázku.   

3. Vyhrává pouze jedna odpověď, která bude nejbližší správné odpovědi. V případě dvou 

nebo více správných odpovědí rozhoduje dřívější čas vložení komentáře. 

VI. Výhra  

1. Výhrou v soutěži jsou 2 lístky na koncert skupiny Arakain s Lucií Bílou, který se bude 

konat 20. 8. 2020 v Třebíči.    

2. Způsob předání výhry bude upřesněn již s konkrétním výhercem soutěže. 

3. V případě zasílání výhry poštou, je možné doručovat pouze na adresy v ČR. 

4. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s 

průběhem doručování výher.  



5. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.  

6. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít 

oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany 

některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání 

výhry. 

VII. Výherci 

1. Do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže bude výherce kontaktován prostřednictvím 

profilu, pod kterým bude na Facebooku soutěžit.  

2. Zástupce S.O.K. stavební, s.r.o. jej kontaktuje formou osobní zprávy (neveřejné) s 

postupem vedoucím k převzetí výhry. Výherce má 3 pracovní dny na to, aby na zprávu 

odpověděl. Pokud soutěžící v této lhůtě nezareaguje, jeho výhra propadá organizátorovi 

bez náhrady.  

VIII. Obecná ustanovení  

1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže 

na webové adrese společnosti S.O.K. stavební, s.r.o.: https://www.sok.cz/ke-

stazeni/soutezni-pravidla-vanocni-soutez/ 

2. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat. 

3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její 

pravidla. 

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou 

platností dle vlastního uvážení. 

5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 

6. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se 

společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace 

poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, 

komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv 

Facebooku. 

7. Pořadatel soutěže neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz webové 

stránky nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou 

komunikaci.  
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