
PRAVIDLA ADVENTNÍ SOUTĚŽE
OD ALBIXON

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI

1.1. Pořadatelem soutěže Adventní soutěž (dále jen „Soutěž“) je společnost Albixon a.s., se sídlem
Zbraslavská 55/5A, Malá Chuchle, 159 00 Praha, IČO: 26117274, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13162 (dále jen „Pořadatel“). 

1.2. Organizátorem Soutěže je společnost eVisions Advertising s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a,
Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02811006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 2223485 (dále jen „Organizátor“).

1.3. Soutěž probíhá v České republice od 27.11. 2022 od 10:00:00 hodin do 21. 12. 2022 23:59:59
hodin online na českém Facebook profilu Albixon – https://www.facebook.com/albixon (dále jen
„Facebook Albixon“).

1.4. Soutěž není žádným způsobem spravovaná, sponzorovaná nebo propojená se službou
Facebook (dále jen „Facebook“) nebo provozovatelem Facebooku a provozovatel Facebooku
za ni nenese odpovědnost. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se Soutěže musí
být směřovány výhradně na Organizátora na níže uvedených kontaktech. 

1.5. Těmito pravidly se stanovují úplné podmínky a pravidla Soutěže, jejich znění je umístěno na
internetové stránce www.albixon.cz/data/files/akce/soutez_pravidla_advent_2022.pdf

2. SOUTĚŽÍCÍ

2.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (a nebo fyzická osoba mladší
18 let v zastoupení zákonného zástupce), s adresou pro doručování na území České republiky
(dále jen „Soutěžící“). 

2.2. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného
zástupce. Takovou skutečnost může Organizátor kdykoliv ověřit žádostí o písemné poskytnutí
souhlasu zákonného zástupce. Pokud Organizátor zjistí, že Soutěžícímu nebyl souhlas
zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, může takového Soutěžícího ze Soutěže bez
náhrady vyřadit.

2.3. Každý Soutěžící musí mít po dobu konání Soutěže zřízený vlastní profilový účet na Facebooku
a dodržovat pravidla užití Facebooku. Pokud Facebook profil Soutěžícího z jakéhokoliv důvodu
zanikne, může Organizátor Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.

2.4. Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže pouze jedním Facebook profilem a nesmí k účasti v
Soutěži využívat Facebook profil jiné osoby. V opačném případě může Organizátor Soutěžícího
rovněž ze Soutěže vyřadit.

2.5. Ze Soutěže může Organizátor vyřadit také Soutěžícího, který nesplní nebo poruší tyto
podmínky Soutěže nebo pokud o tom bude Organizátor mít důvodné podezření. Soutěžící
nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré
mravy.

3. PRINCIP A POSTUP SOUTĚŽE: 

3.1. Do Soutěže se Soutěžící zapojí tak, že v době konání Soutěže pod soutěžní příspěvek na
Facebooku Albixon přidá soutěžní komentář, do kterého napíše odpověď na otázku
v soutěžním příspěvku. 

3.2. Soutěžící nesmí svůj soutěžní komentář až do 22. 12. 2022 smazat, aby Organizátor mohl
vyhodnotit Soutěž.

https://www.facebook.com/albixon
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3.3. Každý Soutěžící se může do Soutěže zapojit jen jedním soutěžním komentářem. Pokud se
jeden Soutěžící do Soutěže zapojí více soutěžními komentáři, může Organizátor takového
Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.

3.4. Soutěžní komentář nesmí porušovat dobré mravy, snižovat důstojnost nebo vážnost
Organizátora a jiných osob a ani jím nesmí být porušována žádná práva třetích osob, zejména
právo na ochranu osobnosti nebo práva duševního vlastnictví. Pokud bude soutěžní komentář
odporovat těmto podmínkám, bude Soutěžící Organizátorem ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

4. VÝHERCI A VÝHRY

4.1. Výherci se stanou 2 Soutěžící, jejíž soutěžní komentář vyhodnotí odborná porota složená ze 3
zástupců Organizátora jako nejkreativnější a nejoriginálnější. Výherce bude takto vybrán do 5
dnů od ukončení doby konání Soutěže. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a nebude
možné ho nijak rozporovat.

4.2. V Soutěži lze vyhrát věcnou výhru – vánoční balíček s bazénovými doplňky od Pořadatele
ALBIXON, a.s. (dále jen „Výhra“). 

4.3. Jména výherců Soutěže budou zveřejněna na Facebooku Albixon, a to nejpozději do 22. 12.
2022 23:59:59 hod. Pro získání Výhry musí výherce Soutěže zaslat Organizátorovi své
doručovací údaje (jméno, příjmení, doručovací adresu a telefon) do zprávy na Facebooku
Albixon nebo službou Facebook Messenger, to nejpozději do 7 pracovních dnů od vyhlášení
Soutěže.

4.4. Výhra bude zaslána prostřednictvím doručovací služby na doručovací adresu výherce v České
republice do 14 pracovních dnů od sdělení údajů pro doručení Výhry. Nezastihne-li zásilka
výherce v místě doručovací adresy nebo si výherce zásilku včas nevyzvedne, bude odeslána
zpět a propadne Pořadateli, který ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a
výherci ji opětovně zasílat nemusí. Stejné důsledky bude mít případ, kdy výherce nesdělí
Organizátorovi doručovací adresu do 7 pracovních dnů od vyhlášení Soutěže.

4.5. Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k výherci informace o získání
Výhry nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výhry.

4.6. Výhru může Organizátor nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci po
Organizátorovi ani Pořadateli nemají právo požadovat namísto Výhry žádná finanční ani jiná
plnění.

4.7. Výhry přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím Výhry přebírá výherce plnou
odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím
Výhry vzniknout. Organizátor ani Pořadatel v žádném případě neodpovídá za žádné škody
způsobené výhercům nebo třetím osobám Výhrami ani za jakékoliv škody, které vznikly v
souvislosti s využitím nebo použitím těchto Výher. Organizátor ani Pořadatel neposkytuje na
výhry žádnou záruku za jakost ani neposkytuje výhercům práva z vadného plnění spojeného s
předáním Výher.

5. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

5.1. Přidáním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek Soutěžící souhlasí s těmito pravidly
Soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ty Soutěžící, kteří porušují tato pravidla Soutěže nebo
pokud o tom bude mít důvodné podezření. 

5.3. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za funkčnost Facebooku, Facebook profilů Soutěžících,
jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů
nebo programového vybavení, které sami neovlivní.

5.4. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži. 

5.5. Na Výhru nevzniká právní nárok ani ji není možné právně vymáhat. 



6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

6.1. Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) se zpracováním
svých osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci
Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a
příjmení, případně název Facebook profilu Soutěžícího a další údaje, které Soutěžící sdělí
Pořadateli např. v soutěžním komentáři nebo v soukromé zprávě na Facebooku.

6.2. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) („Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání
Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

6.3. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět
dopisem na adrese sídla Organizátora nebo elektronicky na e-mailu info@evisions.cz. V
případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat
o Výhře.

6.4. V případě výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa a telefonní číslo) dále
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let od konce
doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry na základě oprávněného zájmu
Pořadatele.

6.5. Do zpracování osobních údajů Pořadatel zapojil zpracovatele – Organizátora, který mu
pomáhá s organizací Soutěže, a tedy i zpracováním osobních údajů Soutěžících.

6.6. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

a) požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává,

b) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,

c) požadovat výmaz těchto osobních údajů,

d) právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného
zájmu Pořadatele,

e) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

g) na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena
v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

7. SVOLENÍ S UŽITÍM JMÉNA A JINÝCH PRVKŮ OSOBNÍ POVAHY VÝHERCŮ

7.1. Soutěžící dává zapojením do Soutěže bezplatné svolení Pořadateli, aby v případě, že se stane
výhercem, Pořadatel bezplatně používal jeho křestní jméno, příjmení a město bydliště
v médiích a na internetu pro marketingové a propagační účely Pořadatele. Toto svolení uděluje
Soutěžící na dobu 5 let od ukončení Soutěže. Toto svolení lze vzít zpět na níže uvedeném
e-mailu Pořadatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Organizátor či Pořadatel může tato pravidla Soutěže kdykoliv bez udání důvodů změnit, a to i v
době konání Soutěže, Soutěž tedy může zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud
Organizátor či Pořadatel tato pravidla Soutěže změní, nahraje jejich aktuální znění na stejné
místo, kde se nachází i tato pravidla.

8.2. Tato pravidla se řídí právním řádem České republiky a nabývají účinnosti dne 27. 11. 2022.



8.3. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se Soutěžící mohou obrátit na e-mailovou
adresu info@evisions.cz.


