
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE  

 Pořadatel a organizátor soutěže: ESTELAR s.r.o. Palackého 44/1 Holešov 769 01 

Název soutěže: 25 let výročí společnosti  

Místo průběhu: 

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webové stránky survio.com která 

je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky. 

 Trvání: 

Od 17. 5. 2021 do 25. 6. 2021. 

Slosování soutěže: 

Slosování výherců proběhne 30. června 2021. 

Podmínky účasti v soutěži: 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky a Slovenské republiky, která splní náležitosti vstupu do soutěže. 

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které vyplní kontaktní údaje v soutěžním 

formuláři. 

Základní pravidla soutěže: 

Soutěž probíhá: 17. 5. 2021 do 25. 6. 2021 

Výhry a určení výherců: 

Hlavní výhrou je 25 letý rum. 

Výhra bude výherci předána formou zasláním přepravní službou. 



Výherce musí celou výhru vyzvednout nejpozději do 60 kalendářních dnů, následujících po 

dni vyhlášení výherce. V případě, že si výherce výhru v tomto termínu nepřevezme, propadá 

výhra pořadateli. 

Vyhlášení vítězů, předání hlavní výhry: 

Výherce hlavní ceny obdrží e-mailovou zprávu oznamující jeho výhru. Ostatní účastníci 

soutěžního nebudou vyrozuměni o výsledku. 

Výherci budou zveřejnění formou jména a prvního písmene z příjmení a uvedením města 

jejich trvalého pobytu (například pan Karel V. z Prahy). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 

poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze 

pořadatele, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je 

rovněž pořadatel. Veškeré údaje pro potřebu soutěže budou uschovány do 31. 12. 2021.  

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb 

správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do 

odvolání souhlasu (uživatel může vždy zažádat o jejich smazání). 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména 

že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na 

opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě 

pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, společnost, adresa, e-mailová adresa a číslo 

mobilního telefonu. 



Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické 

databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. 

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a 

případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má 

právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 

nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že 

správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého 

a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo 

zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto 

vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník 

soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim 

správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník 

soutěže obrátit i přímo. 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno 

odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: 

gdpr@estelar.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@estelar.cz  

Další důležité podmínky soutěže: 

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu 

jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění 

pravidel bude vždy k dispozici na www.acsline.cz 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož počínání 

narušuje férovost soutěže nebo zásadně znevýhodňuje ostatní soutěžící. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v 

soutěži. 



Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy 

výherce či poskytnutých kontaktních údajů, jakož ani v případě, když nebude výherce na 

doručovací adrese či poskytnutých kontaktních údajích zastižen. 

Vstupem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. 

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. 

Organizátor zajistí umístění pravidel na internetových stránkách www.acsline.cz, kde budou 

dostupná online během soutěže a do 10 dnů od ukončení soutěže. 

Podmínky soutěže jsou platné od 17. 5. 2021. 

 


