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Pravidla soutěže „ÚZ na rok zdarma“ 
 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „ÚZ na rok zdarma“ („Soutěž“).  
 
1. Pořadatel a organizátor Soutěže 

 

1.1 Pořadatelem a organizátorem Soutěže je advokátní kancelář Glatzová & Co., s.r.o., IČO: 
274 05 672, se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173185 („Pořadatel“). 
 

2. Termín a místo konání Soutěže 
 

2.1 Soutěž probíhá od 1. října 2018 do 30. září 2019. 
 

2.2 Soutěž proběhne elektronicky prostřednictvím facebookového účtu Pořadatele dostupného na 
stránce https://www.facebook.com/AKglatzova („Profil Pořadatele“). 
 

3. Účastníci Soutěže 
 

3.1 Soutěže se mohou účastnit uživatelé s registrovaným facebookovým účtem, kteří v době 
zahájení Soutěže splňují jednu z následujících podmínek: 

a. jsou studenty právnické fakulty akreditované veřejné vysoké školy v České nebo 
Slovenské republice; nebo 

b. jsou absolventy právnické fakulty akreditované veřejné vysoké školy v České nebo 
Slovenské republice; rok absolutoria 2017 a později. 

 
3.2 Účastníkem Soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den zahájení Soutěže dosáhla 

věku 18 let. 
 

3.3 Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ani jiní pracovníci Pořadatele. 
 
4. Pravidla a průběh Soutěže 

 
4.1 Soutěž bude probíhat výlučně elektronickou formou na Profilu Pořadatele. Odpovědi doručené 

po termínu ukončení Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Pořadatel nenese odpovědnost 
za případné výpadky komunikace a jiné technické důvody nedoručení odpovědi a k těmto 
skutečnostem a důvodům pozdního doručení odpovědi nebude jakkoliv přihlíženo. 
 

4.2 Pořadatel vždy 1. kalendářní den v každém kalendářním měsíci trvání Soutěže zveřejní na 
Profilu Pořadatele jako příspěvek soutěžní otázku, která bude označena názvem Soutěže. 
Účastníci po vyvěšení soutěžní otázky následně mohou během celého kalendářního měsíce, 
ve kterém byla otázka zveřejněna, na tuto otázku odpovídat, a to jak slovně, tak prostřednictvím 
obrázku nebo animace (ve formátu .gif).  
 

4.3 Odpověď na soutěžní otázku musí být uveřejněna z aktivního registrované facebookového účtu 
patřícího přímo danému účastníkovi a musí být přiřazena (postována) vždy přímo v rámci 
komentářů a reakcí k dané soutěžní otázce. Odpovědi nepřiřazené k danému příspěvku 
Pořadatele obsahujícímu soutěžní otázku nebudou do Soutěže zařazeny. 
 

4.4 Každá soutěžní otázka představuje samostatné soutěžní kolo, ve kterém se určí Výherci, jak 
jsou definováni níže. 
 

4.5 Účastník se může účastnit Soutěže opakovaně, a to i každý jednotlivý měsíc jejího trvání. 
 

4.6 Z jediného facebookového účtu může být v daném kole (měsíci) zaslána (postována) pouze 
jediná odpověď. 
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4.7 Jediná osoba smí odpovídat pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, 
že by tatáž osoba odpovídala na soutěžní otázku z více účtů, budou všechny její odpovědi ze 
všech účtů ze soutěže vyřazeny ze Soutěže. 
 

4.8 Pořadatel může v soutěžní otázce uvést, jak má být správná odpověď na soutěžní otázku 
specifikována (v jakých jednotkách, jakým popisem, s přesností na kolik desetinných míst atd. 
a případně jaký údaj bude rozhodný pro posouzení správnosti odpovědi); účastník bude při 
odpovědi používat takto specifikované jednotky a údaje – použití jiných jednotek či jiných údajů 
může být důvodem pro vyřazení odpovědi ze Soutěže. 
 

4.9 Odpověď na soutěžní otázku musí být přiřazena k dané otázce přiřazena nejpozději do 23:59 
posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla příslušná soutěžní otázka zveřejněna na 
Profilu Pořadatele. Společně s následující novou soutěžní otázkou zveřejní Pořadatel i 
správnou odpověď na otázku z předchozího měsíce. 
 

5. Výhra a způsob určení Výherců 
 

5.1 Soutěž je rozvržena do měsíčních soutěžních kol počínajících vždy zveřejněním příslušné 
soutěžní otázky na Profilu Pořadatele 1. dne kalendářního měsíce a končících v 23:59 hodin 
poslední dne příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byla otázka zveřejněna na Profilu 
Pořadatele („Soutěžní kolo“). 
 

5.2 Soutěž tudíž bude mít 12 Soutěžních kol. V rámci každého Soutěžního kola se stávají výherci 
dva účastníci vybraní odbornou porotou z řad pracovníků a zaměstnanců Pořadatele. 
V každém Soutěžním kole porota vždy vybere ze všech účastníků jako výherce na 1. místo a 
dalšího na 2. místo (společně jako „Výherci“). 
 

5.3 Výhra pro Výherce studenty či absolventy české právnické fakulty je poukaz na nákup právní 
literatury v e-shopu www.sagit.cz v hodnotě: 

• 1. místo – 1.500,- Kč; 

• 2. místo – 1.000,- Kč. 
 

5.4 Výhra pro Výherce studenty či absolventy slovenské právnické fakulty je poukaz na nákup 
právní literatury v e-shopu www.pravnickaliteratura.sk v hodnotě: 

• 1. místo – 60 EUR; 

• 2. místo – 40 EUR. 
 

5.5 Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Výhra není 
vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherci nejsou oprávněni požadovat jakýkoliv 
ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Pořadatel je nicméně oprávněn ze svých provozních 
důvodů výhru změnit. 
 

5.6 Účastník bere na vědomí, že Pořadatel Výhercům výhru bezúplatně daruje (prodej předmětné 
literatury neorganizuje). Výherce není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo 
uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Výherci 
žádné záruky týkající se funkčnosti, dostupnosti, stavu nebo vlastností výhry. 
 

5.7 Oba Výherci každého Soutěžního kola budou zvoleni a kontaktováni Pořadatelem 
prostřednictvím facebookového účtu, ze kterého zveřejnili (postovali) odpověď na soutěžní 
otázku, a to do 7 dnů od skončení příslušného Soutěžního kola. Nezareaguje-li jakýkoliv 
z Výherců na tuto zprávu Pořadatele do 7 dnů od jejího doručení, výhra daného Výherce bez 
náhrady neodvolatelně propadá. Náhradníci pro propadlé výhry se neurčují. 
 

5.8 Podmínkou převzetí výhry je předložení platného studentského průkazu nebo platného 
koncipientského průkazu člena České nebo Slovenské advokátní komory. 
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6. Další podmínky, práva a povinnosti 
 

6.1 Účastníci Soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či 
publikované pokyny Pořadatele. Účastí v Soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami 
a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující 
podmínky této Soutěže, budou ze Soutěže vyřazeni a jejich prodejní příspěvky nebudou 
zařazeny do vyhodnocení Soutěže.  
 

6.2 Pořadatel se těmito pravidly Soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům Soutěže. Účastníci 
Soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto 
pravidlech.  
 

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit Soutěž bez 
náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla Soutěže. 
 

6.4 V případě, že účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či 
organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v Soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost 
soutěžit či pořadí ostatních účastníků, je Pořadatel oprávněn takového účastníka a jeho 
příspěvek ze Soutěže vyřadit, a to i pro veškeré následující kola Soutěže. 
 

6.5 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky. 
 

6.6 Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek 
soutěže ze strany každého z účastníků Soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti 
spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat 
soudně. 
 

6.7 Dojde-li účastníkem v rámci odpovědi na soutěžní otázku k vytvoření autorského díla ve smyslu 
autorského zákona, poskytuje účastník v momentu odeslání fotografie na tuto fotografii 
Pořadateli oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít. Licence se poskytuje 
bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití. 
 

6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování 
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo 
mazat vulgární a urážlivé soutěžní příspěvky. 
 

6.9 Výhru ze Soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. 
 

6.10 Společnost Facebook, Inc., jakož i provozovatelé e-shopů www.sagit.cz a 
www.pravnickaliteratura.sk jsou osvobozeni od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků 
vyplývajících z této Soutěže. 
 

7. Zpracování osobních údajů 
 

7.1 Přílohou těchto pravidel Soutěže je informace pro účastníky o zpracování jejich osobních údajů. 
 
8. Platnost pravidel soutěže 

 
8.1 Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení soutěže, tj. 1. října 2018. 
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Příloha č. 1 
Informace o zpracování osobních údajů účastníků pro účely Soutěže 

 
1. O nás 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Glatzová & Co., s.r.o., IČO: 274 05 672, se sídlem 
Praha 1, Husova 5, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 173185 („Správce“, „my“, „nás“). Pokud si nás přejete v této souvislosti kontaktovat, 
obraťte se na nás písemně na adrese Husova 5, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adrese 
office@glatzova.com. 
 
2. Jaké osobní údaje zpracováváme a po jakou dobu 

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to z vašeho facebookového účtu a průkazu, který 
předložíte k převzetí výhry. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: 

• jméno a příjmení; 

• identifikace Vašeho facebookového účtu; 

• údaje z Vašeho studentské průkazu nebo koncipientského průkazu člena České nebo 
Slovenské advokátní komory. 

 
Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro účely Soutěže, vyžadováno 
právními předpisy, nebo pro účely zamezení podvodu či jeho odhalení, podle toho, co bude delší. 
 
3. Právní základ a účel zpracování Vašich osobních údajů 

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je schopnost Správce plnit podmínky a 
zajišťovat organizaci Soutěže a naše oprávněné zájmy týkající se předávání výher v Soutěži. Vaše 
osobní údaje jsou tedy zpracovávány na základě plnění smlouvy (Vaší účasti v Soutěži) a na základě 
oprávněných zájmů Správce. Berete na vědomí, že poskytnutí Vašich osobních údajů je pro Vaši účast 
v Soutěži nezbytné, tyto osobní údaje poskytujete dobrovolně, nicméně jejich neposkytnutí bude mít za 
následek nemožnost Vaší účasti v Soutěži. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro vyhlášení Výherců 
je rovněž dobrovolné, vůči jejich poskytnutí můžete vznést námitky a jejich neposkytnutí nemá žádné 
negativní důsledky.  
 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je organizace, vyhodnocení a vyhlášení výherců (případně 
kontaktování vás jako Výherce) v Soutěži, jak je definována výše. 
 
4. Vaše práva 

Podle platného a účinného práva na ochranu osobních údajů máte právo žádat přístup k Vašim 
osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na jejich výmaz (být zapomenut), právo na omezení 
zpracování Vašich osobních údajů a právo na jejich přenositelnost. 
 
Rovněž máte proti našemu zpracování Vašich osobních údajů právo vznést kdykoliv námitky. Zároveň 
můžete podat stížnost u správního úřadu pro ochranu osobních údajů. Tím může být příslušný regulační 
orgán se sídlem v zemi, ve které žijete, pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních práva 
na ochranu osobních údajů. Příslušným regulačním orgánem v České republice je Úřad pro ochranu 
osobních údajů (kontaktní informace jsou dostupné na https://www.uoou.cz/) a na Slovensku Úrad na 
ochranu osobných údajov (kontaktní informace na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 
 
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat. 
Takové odvolání však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů. 
 
5. Změny této informace 

Správce je tuto informace kdykoliv měnit a průběžně Vás o veškerých podstatných změnách informovat. 
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