HERNÍ ŘÁD
video soutěže Šéfík internetu

I.
Úvodní ustanovení
1.
Pořadatelem Video soutěže s názvem „Šéfík internetu“ (dále jen „Soutěž“) je společnost MANDINOLL
s.r.o., se sídlem Tusarova 1216/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 03208893, DIČ: CZ03208893, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 228694, (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel
je zároveň odpovědný za zajištění a předání výhry, včetně daňového vypořádání výhry.
2.

Soutěž probíhá od 17. 02. 2016 do 01. 06. 2016 (dále jen „Doba trvání Soutěže“).

3.

Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

II.
Soutěžící
1.
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která (dále jen „Soutěžící“) a je občanem České republiky
nebo Slovenské republiky. Účastí v Soutěži se tato osoba stává Soutěžícím.
2.
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu
k Pořadateli, ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.

Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím není omezen.

4.
Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen nahrát odkaz na videa, která
vytvořil osobně. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít
důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či
obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem.
5.
Předpokladem účasti v Soutěži je akceptace Soutěžícího se Všeobecnými podmínkami uvedenými na
stránce a jím poskytnutých údajů dle podmínek Pořadatele uveřejněných na http://www.sefikinternetu.cz.
Soutěžící jsou povinni zajistit souhlas všech dotčených osob v souvislosti s Videem a dále vypořádat veškerá
práva těchto osob, nejméně v rozsahu uvedeném v podmínkách Pořadatele. V případě porušení tohoto závazku
se Soutěžící zavazuje uhradit škodu, která porušením vznikne. Soutěžící bere na vědomí a souhlas s tím, že
Pořadatel získává práva k užití Videa či údajů Soutěžícího bezplatně.
6.
V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto Herního řádu, nemá, v případě že se stane
Výhercem, právní nárok na Výhru.

III.
Soutěž – herní systém
1.
Soutěže se soutěžící zúčastní zasláním odkazu na soutěžní video a vyplněním formuláře (dále jen
„Video“) v Době trvání Soutěže, a to na stránce http://www.sefikinternetu.cz.
2.
Odkaz na Soutěžní Video je třeba nahrát do formuláře na webové stránce http://www.sefikinternetu.cz.
Video nesmí porušovat práva třetích osob, nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky a nesmí být
v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem (mj. nesmí obsahovat erotické materiály, vulgarismy apod.).
3.
řádu.

Pořadatel vyhodnotí všechna Videa zaslaná v Době trvání Soutěže a posoudí splnění podmínek Herního

4.
Pořadatel zveřejní všechna videa, která budou splňovat podmínky Herního řádu, na webové stránce
http://www.sefikinternetu.cz.
5.
Výhercem, je vybrán dostupný Soutěžící, který zašle Video, jež shledá odborná porota sestavená z členů
společnosti Pořadatele nejoriginálnějším. Výherce bude vyhlášen v poslední den Doby trvání Soutěže.

IV.
Výhry
1.
Výherce určený podle předchozího článku získá roční sponzorskou smlouva v hodnotě 100 000,-Kč s
agenturou The Hive s.r.o., možnost natočit si vlastní klip s Ondřejem Sokolem, Alim a FattymPillowem, kamera
GoPro Hero 4 a sladký koš produktů Milka od Mondelez Europe Services GmbH - organizační složka Česká
republika; vystoupení na festivalu In-Joy v Brně na podzim 2016 spolu se slavnými youtubery; Playstation 4 od
Sony Česká Republika.

2.
Pořadatel kontaktuje Výherce na emailové adrese, kterou Soutěžící vyplnil v soutěžním formuláři na
webu http://www.sefikinternetu.cz. V případě, že Výherce nebude dostupný, tedy nebude reagovat na výzvu
uvedenou v emailu zaslaným Pořadatelem do pěti pracovních dnů, určí Pořadatel náhradního Výherce, a to
dalšího v pořadí. Pořadatel emailovou komunikací s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení
Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje
Všeobecné podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry. Pokud nebude
náhradní Výherce dostupný, postupuje Pořadatel podle tohoto článku obdobně.
3.
Soutěžící ani osoby se Soutěžícím spolupracující, nemají nárok na jakoukoli materiální, nemateriální, či
finanční náhradu nákladů, výdajů, odměn, škod, či jiných náhrad, které vynaložil, či vynaloží v souvislosti se
svou účastí v Soutěži. V případě pochybností jakýkoliv nárok účastí na Soutěži ať úspěšnou či nikoliv nevznikl.

V.
Společná ustanovení
1.
V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena, nebo zrušena. Takovou
skutečnost bezodkladně vhodným způsobem ohlásí, zejména na webu http://www.sefikinternetu.cz.
2.
Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze
písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest, kromě
označení navrhovatele musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je
popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude
přihlédnuto.
3.
O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k
názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele, resp.
Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem.
4.

Rozhodnutí komise je konečné.

VI.
Ochrana a zpracování osobních údajů
1.
Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se
zpracováním osobních údajů, které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle
příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže.

2.
Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů
povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí
informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
3.
Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních
údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána
oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů
žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
4.

Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII.
Změny Herního řádu
1.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na
webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

2.
Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem souhlasu Soutěžícího s tímto Herním řádem prostřednictvím
formuláře na webu http://www.sefikinternetu.cz.
3.
2016

Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele (http://www.sefikinternetu.cz 17. 02.

V Praze, dne 17. února 2016

