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PODMÍNKY SOUTĚŽE ORANŽOVÉ VÁNOCE 

 

Základní informace o Soutěži 

Název Soutěže: Oranžové Vánoce („Soutěž“) 

Doba konání Soutěže: od 1. 12. do 15. 12. 2020  

Místo konání Soutěže: Facebook stránka Skupina ČEZ („FB stránka“) 

Soutěžní den: Soutěž je pro účely určení výherců rozdělena na samostatně vyhodnocované Soutěžní 

dny, kterými se rozumí každý jednotlivý den v Době konání Soutěže. 

 

Kdo Soutěž pořádá 

Tuto Soutěž pořádá a organizuje společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1581, 

IČO: 452 74 649 („Pořadatel“). Pořadatel tímto stanovuje úplné podmínky a pravidla Soutěže, jejichž 

znění najdete na internetové stránce www.cez.cz/vanoce.  

 

Kdo se může do Soutěže zapojit 

1. Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která má doručovací adresu v České republice 

(„Soutěžící“) a která splní tyto podmínky Soutěže.  

2. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. 

Takovou skutečnost může Pořadatel kdykoliv ověřit žádostí o písemné poskytnutí souhlasu 

zákonného zástupce. Pokud Pořadatel zjistí, že Soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem 

udělen, a to ani dodatečně, může takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.  

3. Každý Soutěžící musí mít po Dobu konání Soutěže zřízený vlastní profilový účet na sociální síti 

Facebook („Facebook“) a dodržovat pravidla užití Facebooku. Pokud Facebook účet Soutěžícího 

z jakéhokoliv důvodu zanikne, může Pořadatel Soutěžícího ze Soutěže vyřadit. 

 

Omezení účasti v Soutěži 

1. Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže pouze jedním Facebook účtem a nesmí k účasti v Soutěži 

využívat Facebook účet jiné osoby. V opačném případě může Pořadatel Soutěžícího rovněž ze 

Soutěže vyřadit.  

2. Ze Soutěže může Pořadatel vyřadit také Soutěžícího, který nesplní nebo poruší tyto podmínky 

Soutěže nebo pokud o tom bude Pořadatel mít důvodné podezření. Soutěžící nesmí soutěžit 

podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy.  

3. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jejich rodinní příslušníci. 

 

https://www.facebook.com/SkupinaCEZ
http://www.cez.cz/vanoce
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Jak Soutěž funguje  

1. Soutěž bude rozdělena na 15 dílčích soutěží, každá z nich se bude konat v jeden Soutěžní den 

(„Dílčí soutěž“).  

2. Na FB stránce Pořadatel zveřejní každý Soutěžní den soutěžní příspěvek s popiskem 

(„Příspěvek“). Každý Příspěvek bude obsahovat viditelné označení, že se jedná o Soutěž, a dále 

zadání úkolu, které musí Soutěžící splnit v komentáři pod Příspěvkem („Zadání“). 

3. Dílčí soutěž začíná vždy okamžikem zveřejnění Příspěvku na FB profilu a končí ve 23:59:59 hodin 

v daný Soutěžní den. V této době se Soutěžící do Dílčí soutěže může zapojit. 

 

Jak se do Soutěže zapojit  

1. Soutěžící se zařadí do Soutěže splněním úkolu ze Zadání v podobě přidání komentáře pod 

Příspěvek v době konání Dílčí soutěže. Soutěžící jsou povinni si při plnění Zadání počínat opatrně 

a tak, aby sobě ani jiným osobám nezpůsobili újmu. V případě jakýchkoli pochybností ohledně 

schopnosti Zadání splnit je Soutěžící povinen se do Dílčí soutěže nezapojit.  

2. Každý Soutěžící může pod jeden Příspěvek vložit pouze jeden komentář. Pokud Soutěžící vloží pod 

Příspěvek více komentářů, bude do Soutěže zařazen pouze svým prvním (dřívějším) komentářem. 

Pokud Soutěžící svůj komentář upraví, bude do Soutěže zařazena pouze jeho původní podoba. 

3. Komentář Soutěžícího nesmí porušovat dobré mravy, snižovat důstojnost nebo vážnost Pořadatele 

a jiných osob a ani jím nesmí být porušována žádná práva třetích osob, zejména právo na ochranu 

osobnosti nebo práva duševního vlastnictví. 

4. Pokud bude kterýkoliv komentář Soutěžícího odporovat těmto podmínkám, bude Soutěžící 

Pořadatelem ze Soutěže vyřazen, a to i bez uvedení důvodu nebo stanovení náhrady. 

5. Příspěvek může mít v každé Dílčí soutěži rozdílné Zadání, které Pořadatel vždy specifikuje v jeho 

popisku.  

 

Jak se vybírá výherce  

1. Každá Dílčí soutěž může mít jinou mechaniku výběru výherce, a to: 

a) výhercem se stane Soutěžící, který pod Příspěvek přidá komentář s první správnou 

odpovědí, nebo 

b) výhercem se stane Soutěžící, jehož odpověď bude nejkreativnější. Kreativitu v takovém 

případě posuzuje odborná porota Pořadatele, nebo 

c) výhercem se stane Soutěžící, kterého Pořadatel vylosuje náhodným výběrem.  

2. Zadání i mechanika výběru výherce pro Dílčí soutěž budou vždy popsány v popisku Příspěvku na 

daný Soutěžní den. Ve zbylém se každá Dílčí soutěž vždy řídí těmito podmínkami. 
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3. Vyhlášení výherce proběhne druhý den po konání Dílčí soutěže v komentáři Pořadatele pod 

Příspěvkem.  

4. Soutěžící se mohou zúčastnit Dílčí soutěže v jiný Soutěžní den znovu, vyjma případu, kdy se stanou 

výherci. Pokud se některý Soutěžící stane výhercem, nemůže se již znovu Dílčí soutěže zúčastnit. 

5. Pro každou Dílčí soutěž platí, že se výhercem mohou stát dva Soutěžící, kteří vyhrají věcné ceny. 

 

Výhra v Soutěži a její doručení 

1. V Soutěži lze vyhrát věcnou výhru, která se skládá z těchto předmětů: 1x vánoční světla na vánoční 

strom, žlutá a 1x poukaz na nákup vánočního stromu v hodnotě 500 Kč „Výhra“). Do Soutěže je 

vloženo celkem 30 Výher. Každý Soutěžící může v Soutěži získat maximálně jednu Výhru. 

2. Výhru získají z každé Dílčí soutěže dva výherci, které Pořadatel vyhlásí vždy druhý den po konání 

Dílčí soutěže do komentáře pod Příspěvek („Výherce“). 

3. Po dobu konání Soutěže bude ustanovena odborná porota složená ze zástupců Pořadatele, která 

bude hodnotit obsah komentářů Dílčích soutěží, ve kterých o výběru Výherce rozhoduje kreativita 

komentáře. Rozhodnutí této poroty je konečné a nebude možné ho rozporovat. 

4. Výherce bude Pořadatel kontaktovat soukromou zprávou ve službě Messenger do 3 pracovních 

dnů ode dne vyhodnocení Dílčí soutěže, ve které zvítězil, aby Pořadateli sdělil údaje pro doručení 

Výhry. 

5. Výhra bude zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu Výherce v České 

republice do 14 pracovních dnů od sdělení údajů pro doručení Výhry ve službě Messenger. 

Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, bude uložena na poště a Výherce bude 

obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nevyzvedne, bude odeslána zpět 

a propadne Pořadateli. Pořadatel ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a Výherci 

ji opětovně zasílat nemusí. Stejně tak se stane, pokud Výherce nesdělí Pořadateli doručovací 

adresu do 15 dnů od jeho výzvy k jejímu zaslání.  

6. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani za 

případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výhry.  

7. Výhru může Pořadatel nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci po 

Pořadateli nemají právo požadovat namísto Výhry žádná finanční ani jiná plnění. 

8. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat.  

 

Jak je to s osobními údaji 

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, 
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případně Facebook přezdívka a další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli např. v komentáři pod 

Příspěvkem nebo v soukromé zprávě ve službě Messenger.  

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.  

3. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět 

dopisem na adrese sídla Pořadatele nebo elektronicky na e-mailu facebook@cez.cz. V případě jeho 

zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře. 

4. V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, 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. 

5. Do zpracování osobních údajů Pořadatel nezapojuje žádné další zpracovatele.  

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. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů Pořadatelem jsou k dispozici zde. 

 

Důležité informace na konec 

1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je 

dodržovat. 

2. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Facebookem, ani 

s ním není jinak spojena. 

https://www.cez.cz/cs/o-cez/cez/ochrana-osobnich-udaju/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju
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3. Pořadatel neodpovídá za funkčnost Facebooku, Facebook účtu Soutěžících, jiné technické 

problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo 

programového vybavení, které sám Pořadatel neovlivní. 

4. Pořadatel může tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže, Soutěž tedy může 

zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud Pořadatel podmínky změní, nahraje jejich aktuální 

znění na stejné místo, kde se nachází i tyto podmínky. 

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

6. Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 1. 12. 2020. 

7. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na e-mailovou adresu 

facebook@cez.cz. 

 

V Praze, dne 1. 12. 2020 


