Pravidla soutěže
„Vyhraj s Korunní“
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „Vyhraj s Korunní“ (dále jen
„Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené
soutěže na území České republiky.

1. Organizátor soutěže, technický správce, hlavní partner
Organizátorem soutěže je společnost Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky,
603 00 Brno, IČ: 292 39 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 67719 (dále jen "Organizátor").
Technickou správu soutěže zajišťuje společnost TAH reklamní agentura, s.r.o., se sídlem S. K.
Neumanna 726, 500 02 Hradec Králové, IČ: 275 09 184, zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23204 (dále jen „Technický správce“).
Hlavní partner soutěže :
Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77, PSČ 363 01, IČ: 18226990 (dále jen „Hlavní partner“).

2. Doba a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v termínu ode dne 1. 6. 2020 0:00 hodin do dne 30. 9. 2020 24:00 hodin na území České
republiky (dále jen „Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“).

3. Soutěž
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České
republiky.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže a Technického správce a Hlavního
partnera, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane
osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně
tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla
danému soutěžícímu k získání výhry.
Soutěže se soutěžící zúčastní tím způsobem, že odešle v Době konání soutěže digitální fotografii, na
které bude vyobrazena voda Korunní a víno (dále jen „soutěžní fotografie“).
Soutěžní fotografii odešle prostřednictvím webové stránky www.vyhrajskorunni.cz pomocí tlačítka
„Vložit fotografii“ a následně tlačítka „Odeslat“. Soutěž je rozdělena do osmi časových úseků a
v každém časovém úseku může soutěžící poslat libovolné množství soutěžních fotografii.
Soutěžící je povinen vyplnit svůj platný a funkční e‐mail. Tento údaj slouží ke kontaktu Organizátora
v případě Výhry a k realizaci souvisejících činností popsaných v čl. 5 těchto pravidel.
Organizátor a Technický správce jsou oprávněni ze Soutěže vyřadit soutěžní fotografie (a tedy i
soutěžícího, který se jejich prostřednictvím do Soutěže zapojil), pokud nebudou odpovídat zadání a

nebo budou vulgárního či závadného charakteru nebo bude vkládána soutěžícím opakovaně stejná
fotografie (zejména na níž je stejné víno a stejný druh vody), která se bude lišit jen úhlem záběru či
výřezem. Vyřazené soutěžní fotografie nebudou brány v potaz při určování nároků na výhry (budou
vyřazeny z celkového pořadí).
Další požadavky na soutěžní fotografie:
‐

‐

‐

Nahráním soutěžní fotografie na soutěžní web soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, že
poskytnutím a následným užitím soutěžního fotografie v souladu s těmito pravidly nejsou
porušena autorská nebo jiná práva třetích osob, např. práva osob případně zobrazených
v souvislosti se zaznamenáním soutěžních fotografií (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí
či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních děl si
musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost s tím, že jejich odesláním
stvrzuje, že souhlasy má vypořádány. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v
případě, že poskytnutím/užitím soutěžních fotografií jsou porušena práva třetích osob, je
soutěžící za takové porušení plně odpovědný a Organizátor je oprávněn soutěžícího ze soutěže
vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost
soutěžícího k náhradě škody Organizátorovi, Hlavnímu partnerovi anebo třetím osobám.
Organizátor si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit ze soutěže soutěžícího, který
se účastní soutěže prostřednictvím soutěžní fotografie, jejíž obsah či forma je v rozporu se
zákonem, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy Organizátora, Hlavního partnera a s ním
spolupracujících subjektů.
Zasláním soutěžní fotografie do soutěže soutěžící uděluje Organizátorovi a Hlavnímu
partnerovi nevýhradní souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn soutěžní fotografii a všechny
její případné součásti jako autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a
ostatní složky projevů osobní povahy a osobní údaje osob případně zachycených v soutěžním
díle (v rozsahu zachycení v soutěžním díle) využívat všemi způsoby, zejména k reklamním,
propagačním a marketingovým účelům Organizátora a Hlavního partnera ve smyslu šíření a
použití těchto soutěžních děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený
rozsah územní, množstevní a časový). Organizátor ani Hlavní partner není povinen tuto licenci
využít a je oprávněn upravit soutěžní fotografie pro své potřeby v souladu s autorským
zákonem v platném znění a takto upravené soutěžní fotografie dále užít. Organizátor, resp.
Hlavní partner je oprávněn, nikoliv však povinen uvádět v souvislosti s užíváním soutěžní
fotografie jméno a další identifikační údaje autora. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro
jakékoliv další nakládání se soutěžní fotografií (např. její úpravu, zpracování, překlad, vytvoření
společného díla apod.) potřebný souhlas autora, má se za to, že byl tento souhlas výslovně
udělen odesláním soutěžní fotografie do soutěže. Pořadatel i Hlavní partner je oprávněn tuto
licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící odesláním
soutěžní fotografie do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžní
fotografie i osob případně zachycených na soutěžní fotografii uvedené souhlasy udělit. V
případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v
plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti Organizátorovi a zavazuje
se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v
důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla Organizátorovi, Hlavnímu partnerovi
anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či
uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit.

4. Výhry

Další výhry
8 x balíček obsahující dvě lahve vína, karafu, vodu Korunní, skleničky a sommelierský nůž (dále jen
„další výhra“)
Soutěž je rozdělena do 8 časových období v délce.
1.6.2020 0:00hod – 15.6.2020 24:00hod, 16.6.2020 0:00hod – 30.6.2020 24:00hod,
1.7.2020 0:00hod – 15.7.2020 24:00hod, 16.7.2020 0:00hod – 31.7.2020 24:00hod,
1.8.2020 0:00hod – 15.8.2020 24:00hod, 16.8.2020 0:00hod – 31.8.2020 24:00hod,
1.9.2020 0:00hod – 15.9.2020 24:00hod, 16.9.2020 0:00hod – 30.9.2020 24:00hod
V každém z těchto časových období bude určen výherce jedné další výhry.
Výherce další výhry stanoví hodnotící komise složená ze zástupců Organizátora a Hlavního partnera.
Komise má pět členů a každý z těchto členů hodnotí body 1 až 10 všechny přijaté fotografie v daném
období.
Hlavním hodnotícím kritériem je nápaditost fotografie (vtip, kompozice, situace). Podmínkou
hodnocení je, že na fotografii bude znázorněno víno (například láhev vína, sklenička s vínem vinice,
vinařství apod.) a druh minerální vody Korunní, který je vhodný k vínu (tyto druhy vody Korunní jsou
vyobrazeny na www.vyhrajskorunni.cz).
Soutěžní fotografie, která získá nejvyšší počet bodů v součtu od všech členů hodnotící komise, bude
označena jako vítězná.
Hlavní výhra
Hlavní výhrou v Soutěži je fotoaparát Olympus PEN E‐PL8 . Do soutěže je vložena pouze 1 hlavní výhra
pro celou dobu konání soutěže.
Výherce hlavní výhry stanoví hodnotící komise složená ze zástupců Organizátora a Hlavního partnera.
Komise má pět členů a každý z těchto členů hodnotí body 1 až 10 všechny vítězné fotografie dalších
výher z osmi období (viz. výše).
Soutěžní fotografie, která získá nejvyšší počet bodů v součtu od všech členů hodnotící komise, bude
označena jako vítězná.
Výherci budou kontaktováni pověřenou osobou Organizátora, a to na e‐mailu, které vyplnili do
soutěžního formuláře.
Organizátor je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry.
Výherce je povinen si převzít výhru v místě a v čase domluveném s Organizátorem.
V případě, že se Organizátorovi nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo
jinak dle předem sjednaných pokynů, či se výherce nepodaří kontaktovat, zaniká nárok výherce na
získání této výhry a výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora.

5. Zpracování osobních údajů
Účastí v této Soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel
realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany
Organizátora a Hlavní partnera, kteří jsou správci, a to v rozsahu e‐mailové adresy.
Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro
danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže, zasílání vybraných obchodních sdělení
s nabídkou zboží a služeb Organizátora a Hlavního partnera, a to všemi prostředky včetně užití
elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti; a provádění interního hodnocení marketingové akce.
Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, budou osobní údaje zpracovávány
pouze po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správců (z důvodu případné kontroly ze strany
orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu
pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.
Doba zpracování je doba trvání marketingové akce, tedy neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním
souhlasu končí účast na akci včetně soutěže.
Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Organizátora a Hlavního partnera zpracovávat jakožto
zpracovatel marketingové společnosti pověřené Organizátorem nebo Hlavním partnerem, a to
způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní,
daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@vinarskyinstitut.cz (Organizátor), resp.
martina.valesova@korunni.cz (Hlavní partner), kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V
případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na Organizátora na jeho adrese nebo
na e‐mailu info@vinarskyinstitut.cz, resp. na Hlavního partnera na jeho adrese nebo na e‐mailu
martina.valesova@korunni.cz Na tomto e‐mailu může soutěžící podat k Organizátorovi / Hlavnímu
partnerovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních
údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na
vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na
informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo
na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo vznést námitku při zpracování pro účely
přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na
oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném
zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

6. Všeobecné podmínky
Organizátor ani Technický správce nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě výpadků
sítě internet a jiných technických závad nezávislých na vůli Organizátora a Technického správce.

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v
jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou
oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.
Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže
zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity
účasti, nemá nárok na výhru.
Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování vykazuje známky
nekalého či podvodného jednání.
Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor
dále neručí za doručení e‐mailu, kterým bude zasílána informace o výhře.
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající
náhradou.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a
zveřejněno na www.vyhrajskorunni.cz Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle
předchozí věty.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či
částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné
jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto
pravidlech.
Úplná pravidla jsou k dispozici na www.vyhrajskorunni.cz.

V Brně, dne 31. 5. 2020

