
OBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKOVÉM PROFILU WORSAFETY.CZ 

 

ČLÁNEK 1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojmy uvozené v tomto dokumentu velkým písmenem mají pro účely těchto podmínek následující významy: 
a. Podmínky = tyto obecné podmínky soutěží na Facebookovém profilu worksafety.cz; 
b. Profil = facebooková stránka umístěná na adrese https://www.facebook.com/www.worksafety.cz; 
c. Pořadatel = obchodní společnost PAVOUCI s.r.o., se sídlem Královská cesta 147, Kolín 4, 280 02, IČ: 278 

69 300, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943 jakožto provozovatel 
eshopu www.worksafety.cz; 

d. Soutěžící = fyzická osoba starší 18 let účastnící se Soutěže v souladu s těmito Podmínkami; 
e. Soutěž = soutěž o ceny vyhlášená Pořadatelem v souladu s těmito Podmínkami  
f. Soutěžní článek = článek zveřejněný na webu www.worksafety.cz, který obsahuje odkaz na Soutěžní 

příspěvek a podrobnější informace o Soutěži; 
g. Soutěžní příspěvek = příspěvek zveřejněný Pořadatelem na Profilu, který obsahuje výzvu pro Soutěžící 

k účasti na Soutěži nebo jejích jednotlivých kolech a informace o tom, jak se Soutěže platně zúčastnit; 
h. Soutěžní komentář = komentář Soutěžícího připojený k Soutěžnímu příspěvku splňující náležitosti tam 

uvedené. 
2. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Soutěžícího plynoucí z účasti Soutěžícího na Soutěži. 
3. Připojením Soutěžního komentáře k Soutěžnímu příspěvku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje 

se je dodržovat. 

ČLÁNEK 2: KONCEPT SOUTĚŽE A JEJÍ VYHLÁŠENÍ 

1. Místem konání Soutěže je Profil Pořadatele a internetová stránka www.worksafety.cz; 
2. Soutěž probíhá od 20.12.2021 do 7.3.2022. 
3. Soutěž je rozdělena do jednotlivých soutěžních kol, přičemž doba trvání jednotlivých kol je vymezena v příslušném 

Soutěžním příspěvku nebo v Soutěžním článku.  
4. Soutěž a její jednotlivá kola jsou vyhlašovány prostřednictvím Soutěžního článku a Soutěžních příspěvků. 
5. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín konání Soutěže nebo jejích jednotlivých kol, případně Soutěž 

či její jednotlivá kola a jejich podmínky kdykoli změnit či ukončit. V případě ukončení Soutěže či některého jejího kola 
není vyhlašován výherce a žádnému ze Soutěžících nevzniká právo požadovat jakoukoli výhru či jiné plnění od 
Pořadatele. 

ČLÁNEK 3: PODMÍNKY ÚČASTI 

1. Soutěže se může účastnit Soutěžící, který je v okamžiku vyhlášení Soutěže starší 18 let a současně splňuje následující 
podmínky: 

a. Soutěžící je registrován na sociální síti Facebook.com a má po celou dobu Soutěže aktivní osobní uživatelský účet; 
b. Soutěžící je zákazníkem eshopu www.worksafety.cz. Za zákazníka eshopu je považována osoba, která na eshopu 

provedla alespoň jednu objednávku zboží v hodnotě alespoň 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) v období 
uvedeném v Soutěžním příspěvku nebo v Soutěžním článku; 

c. Soutěžící není v pracovním či jiném obdobném poměru k Pořadateli a současně není s takovými osobami ani 
v příbuzenském vztahu v přímé linii; 

d. doručovací adresa Soutěžícího se nachází na území České republiky. 

ČLÁNEK 4: PRŮBĚH SOUTĚŽE 

1. Pořadatel zveřejněním Soutěžního článku vyhlásí začátek Soutěže a zveřejněním Soutěžního příspěvku umožní 
Soutěžícím účast v Soutěži a stanoví případné doplňující podmínky účasti a instrukce pro Soutěžící k zapojení do Soutěže. 

2. Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že k Soutěžnímu příspěvku připojí Soutěžní komentář prostřednictvím svého osobního 
profilu. 

3. Soutěžní komentář bude obsahovat číslo objednávky splňující parametry dle čl. 3 odst. 1 písm. b. těchto Podmínek. 
4. V rámci jednoho soutěžního kola může Soutěžící připojit k Soutěžnímu příspěvku pouze jeden soutěžní komentář 

s jedním číslem objednávky. Připojí-li Soutěžící více Soutěžních komentářů nebo uvede-li v Soutěžním komentáři více 

http://www.worksafety.cz/
http://www.worksafety.cz/
http://www.worksafety.cz/
http://www.worksafety.cz/


čísel objednávek a nezjedná-li nápravu do konce soutěžního kola, nebude k jeho Soutěžnímu komentáři pro účely 
losování výherce přihlédnuto. 

5. Po skončení každého soutěžního kola Pořadatel ověří Soutěžní komentáře (zejména čas jejich připojení k Soutěžnímu 
příspěvku) a v nich uvedená čísla objednávek a v případě splnění náležitostí dle těchto Podmínek zahrne příslušná čísla 
objednávek do slosování („Soutěžní čísla“). 

6. Slosování se bude konat jednou za čtrnáct dní v termínech uvedených v Soutěžním článku. Slosování budou provádět 
pověření pracovníci Pořadatele, přičemž slosování bude přenášeno živým přenosem na Profil Pořadatele. 

7. Slosování proběhne formou náhodného tažení jednoho Soutěžního čísla z losovacího bubnu. Vytažené Soutěžní číslo se 
stává výherním číslem a Soutěžící, který výherní číslo uvedl v Soutěžním komentáři se stává výhercem daného 
soutěžního kola. 

ČLÁNEK 5: VYHLÁŠENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ DORUČOVÁNÍ 

1. Vyhlášení výherce proběhne formou oznámení a uveřejnění výherního čísla na Profilu Pořadatele. Následně bude 
Soutěžící-výherce kontaktován Pořadatelem na email, který uvedl v objednávce / zprávou na Facebooku a bude s ním 
domluveno zaslání výhry Pořadatelem určenou přepravní společností. 

2. Riziko nahodilé ztráty, zničení či poškození výhry přechází na Soutěžícího-výherce okamžikem předání výhry k přepravě 
vybrané přepravní společnosti. 

3. Náklady na zabalení výhry a její přepravu hradí Pořadatel. Náklady na opětovné doručení výhry v případě, že se ji 
napoprvé nepodaří Soutěžícímu-výherci doručit, nese Soutěžící.  

4. Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od kontaktování Pořadatelem, propadá výhra Pořadateli. Výhra propadá 
Pořadateli rovněž v případě, že bude před jejím odesláním k přepravě zjištěno porušení těchto Podmínek Soutěžícím-
výhercem. Výhra dále propadá v případě, že se ji nepodaří Soutěžícímu-výherci doručit bez zavinění Pořadatele do 1 
měsíce od slosování. 

5. Výhra, kterou je možné v Soutěži vyhrát, je výhrou věcnou. Seznam výher je uveden v Soutěžním článku. Pořadatel výhru 
specifikuje vždy v příslušném Soutěžním příspěvku. Výhru nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu výhry za 
jiné zboží. 

6. Na získání výhry v Soutěži není právní nárok. Udělené ceny jsou nepřenosné. 
7. Je-li výhrou konkrétní zboží z eshopu Pořadatele, vztahují se na výhru stejné záruční podmínky jako v případě zakoupení 

takového zboží, s výjimkou práv z vadného plnění, které ze své povahy předpokládají předchozí úhradu kupní ceny (např. 
právo na vrácení kupní ceny, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny apod.). 

ČLÁNEK 6: VYLOUČENÍ SOUTĚŽNÍCH KOMENTÁŘŮ 

1. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony a počínali si zodpovědně, 
slušně a zdvořile; 

2. S výjimkou případů uvedených výše je Pořadatel oprávněn vyloučit ze Soutěže Soutěžní komentář či jiný komentář, který 
dle výlučného posouzení Pořadatele: 

a. obsahuje protizákonný, nemravný, neslušný obsah nebo obsah, který je v rozporu se zásadami užívání 
sociální sítě Facebook; 

b. byl připojen prostřednictvím profilu Soutěžícího, jehož obsah odporuje zásadám užívání sociální sítě 
Facebook; v případě nahlášení účtu nevydá Pořadatel takovému Soutěžícímu výhru do doby vyjádření 
platformy Facebook či jejího pověřeného pracovníka; 

c. byl připojen prostřednictvím duplicitního profilu Soutěžícího. 
3. Pořadatel je kdykoli oprávněn kontrolovat, zda nedochází k rozporu s výše uvedenými podmínkami a případně vyloučit 

ze Soutěže Soutěžícího, který uvedené podmínky poruší, a to i bez uvedení důvodu a bez nároku na jakékoli plnění ze 
strany Pořadatele. 

ČLÁNEK 7: AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

1. Pří účasti v Soutěži je Soutěžící povinen sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k němuž je oprávněn 
vykonávat příslušná práva duševního vlastnictví na základě zákona nebo smlouvy. Zveřejněním komentáře či jiného 
příspěvku Soutěžící potvrzuje, že je výhradním autorem či držitelem práv duševního vlastnictví k jeho obsahu, a že je 
oprávněn takový komentář či příspěvek zveřejnit. 

2. Obsahuje-li komentář či příspěvek obsah vykazující znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona, v platném znění, uděluje Pořadateli zveřejněním předmětného příspěvku či komentáře bezplatnou nevýhradní 
licenci pro území celého světa, a to bez časového a množstevního omezení, ke všem druhům užití díla, jeho úpravám 



včetně překladu, spojení s jiným dílem nebo zařazení do díla souborného. Soutěžící potvrzuje, že Pořadatel je oprávněn 
udělenou licenci zcela či částečně postoupit na třetí osobu. 

3. V případě porušení povinností či prohlášení dle tohoto článku odpovídá Soutěžící Pořadateli za škodu, která mu 
v důsledku takového porušení vznikne. 

ČLÁNEK 8: ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Pořadatel jako správce osobních údajů bude v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži zpracovávat následující osobní 
údaje Soutěžícího: jméno a příjmení, číslo objednávky, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to pro 
následující účely: 

a. kontrola splnění podmínek účasti v Soutěži; 
b. organizace průběhu soutěže; 
c. odesílání a doručování výhry; 
d. plnění záručních podmínek. 

2. Právním titulem zpracování údajů je plnění smlouvy se Soutěžícím a oprávněné zájmy správce na zajištění zákonnosti a 
nezávadnosti průběhu Soutěže. 

3. Příjemcem osobních údajů Soutěžícího může být a) přepravní společnost zajištující doručení výhry; b) společnost Meta 
Platforms, Inc., jakožto provozovatel platformy Facebook. 

4. Osobní údaje Soutěžícího zpracovávané v souvislosti se Soutěží budou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení Soutěže. 
5. Plný text zásad ochrany osobních údajů včetně práv, která Soutěžící ke svým osobním údajům může uplatnit, je 

k dispozici na webu Pořadatele: https://www.worksafety.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. 

ČLÁNEK 9: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo 
doplnit tyto Podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu zveřejní na stránce eshopu www.worksafety.cz, 
kde budou k dispozici platné a úplné Podmínky a pravidla. Změny jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění. 

2. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti (platformě) Facebook. Soutěžící 
je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti (platformě) Facebook. Všechny dotazy, 
komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku. Provozovatel 
Facebooku neposkytuje žádnou uživatelskou podporu v souvislosti se Soutěží ani odpovědi na stížnosti nebo podněty 
Soutěžících. 

3. Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající, a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníkem za dobu 
trvání Soutěže nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 

4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.12.2021.  
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