Statut a pravidla soutěže
„Domestos pro školy 2017“
Česká republika
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Domestos pro školy 2017“ (dále jen
„soutěž“) v České republice. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu.
Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Garp Integrated s.r.o. a společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Jedná se o aktualizovaná pravidla. Na konci pravidel najdete Dodatek č. 1 k pravidlům soutěže
„Domestos pro školy“, kde jsou vypsány všechny změny v těchto pravidlech oproti předchozí verzi.
I.

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00
Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 27709540, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 (dále jen „pořadatel“).

II.

Objednatel soutěže
Objednatelem soutěže je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Rohanské
nábřeží 670/17, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2196 (dále jen „objednatel“).

III.

Doba a místo konání soutěže

1.

Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“)
s tím, že do soutěže je možné se zaregistrovat a vkládat účtenky za nákup již od 5. 6. 2017.

2.

Soutěž se koná na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

IV.

Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na veškeré výrobky vyráběné či distribuované společností UNILEVER ČR,
spol. s r.o., prodávané pod obchodní značkou „Domestos“ (bez ohledu objem balení), s jejím souhlasem v době možnosti registrace, tedy v době od 5. 6. 2017 do 31. 12. 2017, a v místě konání
soutěže (dále jen „výrobky Domestos“).

V.

Soutěžící

1.

Soutěž je určena výhradně mateřským školám (dále jen „školky“) a prvním stupňům základních
škol (dále jen „školy“) se sídlem na území České republiky; výslovně se stanovuje, že pro účely
realizace a vyhodnocení této soutěže bude rozlišováno vždy zvlášť mezi jednotlivými školami/
školkami, byť by jedna právnická osoba vykonávala činnost více škol/školek dle příslušného
právního předpisu (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).
Soutěže se mohou účastnit i školy a školky, které se účastnily předchozích soutěží pořádaných
společností UNILEVER ČR, spol. s r.o. na území České republiky (a to i v případě, jedná-li se o
výherce daných soutěží), avšak účastní-li se soutěže výherce hlavní výhry v soutěži „Domestos pro
školy“ konané v roce 2016, 2015 či 2014, je oprávněn v této soutěži získat pouze vedlejší výhru,
tedy vznikne-li takovému účastníku nárok na hlavní výhru, bude z části soutěže o hlavní výhru
vyřazen, a spolu s tímto vyřazením mu nárok na hlavní výhru zaniká.

2.

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že vyplní registrační formulář umístěný na soutěžních
stránkách www.domestosproskoly.cz (dále také jako „soutěžní stránky”) a zřídí si tak svůj osobní
účet, resp. účet školy/školky, kde jsou uvedeny základní obecné údaje o škole/školce (dále jen
„účet školy“), s tím, že registrace (viz níže) je umožněna již od 5. 6. 2017.
Navíc pořadatel soutěže školám/školkám, jež má ve své databázi, automaticky pro zjednodušení
registrace zřídí v době od 5. 6. 2017 do 30. 9. 2017 na soutěžních stránkách www.domestosproskoly.cz jejich účet školy a následně těmto vybraným školám/školkám v době před
zahájením soutěže, tedy v době od 5. 6. 2017 do 30. 9. 2017, odešle aktivační e-mail obsahující
přihlašovací údaje do příslušného účtu školy, prostřednictvím nichž se mohou na www.domestosproskoly.cz v době od 5. 6. 2017 do 30. 9. 2017 školy/školky přihlásit do svého již
zřízeného účtu školy a tím účet školy aktivovat. Po datu 30. 9. 2017 již není aktivace účtu školy
možná, a to z důvodu, že nezaktivované účty škol budou odstraněny.
V případě, že škola/školka nebude zahrnuta v databázi pořadatele, tedy nebyl jí vytvořen automaticky účet školy, či v případě, že škola/školka má pořadatelem zřízený účet a tento e-mail obdrží, ale
v době před zahájením soutěže, tedy v době od 5. 6. 2017 do 30. 9. 2017, neprovede aktivaci tohoto účtu, ale zároveň má zájem se soutěže zúčastnit – se stále může do soutěže v době registrace,
tedy v době od 5. 6. 2017 do 31. 12. 2017, samostatně zaregistrovat pomocí registračního formuláře umístěného na soutěžních stránkách www.domestosproskoly.cz a zřídit si tak svůj účet
školy.
Soutěžící je ihned po prvním přihlášení do účtu školy (či po jeho vlastním zřízení) povinen
vyplnit a zkontrolovat zde uvedené údaje (název školy, IČ, kontaktní údaje, počet žáků apod.) a
případně tyto údaje opravit, s tím, že je zejména povinen řádně a správně uvést pravdivý údaj o
aktuálním celkovém počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole/školce, přičemž je nutné vyplnit
celkový počet všech žáků na celé škole/školce, např. součet žáků prvního i druhého stupně dané
školy (dále jen „počet žáků školy“), a potvrdit, že souhlasí s pravidly a zařazením do soutěže. Počet
žáků lze změnit pouze při prvním přihlášení se na příslušný účet školy. Tento údaj nahlášený při
registraci může být pořadatelem soutěže v průběhu soutěže namátkově kontrolován a zároveň bude
použit při konečném určení výherců po skončení soutěže. Tímto okamžikem udělení souhlasu
s pravidly a účastí v soutěži je soutěžící do soutěže registrován (dále společně jen „soutěžní registrace“).
Registrací účastníka soutěže na webových stránkách www.domestosproskoly.cz je jeho soutěžní
účet vytvořen, resp. je jeho soutěžní účet zaktivován.
Účastníka je oprávněn do soutěže registrovat pouze jeho oprávněný zástupce (např. ředitel příslušné školy/školky) nebo jím výslovně pověřená osoba.
Pořadatel si vyhrazuje právo údaj o počtu dětí kdykoliv prověřit a vyžádat si případně od
soutěžícího potřebné dokumenty za tímto účelem; dle výsledků tohoto šetření je pořadatel
oprávněn údaj o počtu žáků školy upravit, popř. soutěžícího ze soutěže vyloučit; a to v jakékoliv
fázi soutěže okamžitě po zjištění situace.

3.

Účast v soutěži je dobrovolná a lze ji odmítnout, jak již ve stádiu zasílání komunikačních emailových zpráv s přihlašovacími kódy, tak po přihlášení do účtu školy (účastník neudělí souhlas
se zařazením do soutěže).

4.

Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl,
nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel soutěže je oprávněn si kdykoliv v průběhu

soutěže i kdykoliv po jejím skončení vyžádat od účastníka soutěže doklady či jinak dle
vlastní volby zkontrolovat, že příslušný účastník jedná v souladu s pravidly této soutěže,
poskytuje v jejím rámci výhradně správné a pravdivé údaje apod.; účastník je povinen
poskytnout pořadateli při uvedené kontrole veškerou potřebnou součinnost, zejm. podrobit se
kontrole soutěžních účtenek a údajů o počtu žáků ve škole/školce, jinak může být ze soutěže
vyřazen, a to i se zpětným účinkem.
5.

Soutěžící (tedy příslušná škola nebo školka) je povinen informovat zákonné zástupce všech dětí
(žáků, studentů), které se jejich prostřednictvím a z jejich iniciativy budou účastnit aktivit spojených s touto soutěží, o pravidlech této soutěže, a zajistit si souhlas těchto zákonných zástupců se zapojením jejich dětí do uvedených aktivit v rozsahu těmito pravidly uvedeném (v
případě, že souhlas nebude udělen, je soutěžící povinen takovou skutečnost respektovat).
Soutěžící dále prohlašuje, že získal výslovný souhlas zákonných zástupců žáků školy/školky
s pořizováním obrazových záznamů dětí v rámci plnění aktivit, se zobrazením těchto dětí
na soutěžních fotografiích a zveřejněním těchto fotografií a užitím těchto fotografií v rámci
soutěže, v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

VI.

Mechanika soutěže

1.

Principem soutěže je sbírání bodů jednotlivými účastníky prostřednictvím následujících možností.

2.

Plnění soutěžních aktivit:
Pro možnost získání 500 bodů musí účastník soutěže splnit 4 povinné soutěžní aktivity na téma
„Zlepšení hygienických návyků dětí“ (dále jen „soutěžní aktivita“) (Bez splnění všech uvedených
4 povinných aktivit soutěžící nezíská 500 bodů, a jeho nárok se nijak nekrátí, např. soutěžící
nezíská 200 bodů za 2 splněné aktivity. Se svými splněnými aktivitami, se ale může ucházet o body
od rodičů, viz odst. 3 tohoto čl. VI. pravidel).
Všechny soutěžní aktivity dle předešlé věty budou pořadatelem vypsány na soutěžních stránkách
www.domestosproskoly.cz, a to tak, že první aktivita bude vypsána dne 1. 10. 2017. Termíny
zveřejnění dalších aktivit, tedy 2 až 5 aktivity bude pořadatelem soutěže upřesněny do 1. 10. 2017
a zveřejněny v profilu školy.
Spolu se soutěžní aktivitou budou vypsány i všechny její podmínky a zadání. Podklady pro realizaci všech soutěžních aktivit budou zpřístupněny na uvedených webových stránkách. Ve
výjimečných případech může tyto podklady pořadatel jednotlivým soutěžícím zaslat též na
vyžádání. Zároveň každá zaregistrovaná škola/škola získá od organizátora soutěže materiály, které
pomohou škole/školce lépe prezentovat svou účast v této soutěži (4 plakát a 4 x samolepky) – materiály budou zaslány příslušné škole/školce obratem po registraci prostřednictvím provozovatele
doručovacích služeb.
Splnění soutěžní aktivity soutěžící vždy doloží zasláním, resp. nahráním fotografií (min. 1) dokumentujících tuto skutečnost pořadateli soutěže, (blíže o podmínkách kladených na tyto fotografie a
způsobu jejich zasílání viz odst. IX a XIV. níže). Pokud soutěžící splní všechny 4 povinné soutěžní
aktivity pořadatel mu v případě splnění podmínek této soutěže připíše na jeho účet 500 bodů (tedy
až splněním poslední 4 povinné soutěžní aktivity je soutěžícímu připsáno 500 bodů, body nelze
udělovat postupně za plnění jednotlivých aktivit či nárok jakkoliv krátit). Fotografie splňující podmínky této soutěže mohou být zveřejněny na www.domestosproskoly.cz a v dalších reklamních
materiálech objednatele soutěže v rozsahu těmito pravidlo stanoveném. Na fotografiích mohou být
zobrazeny pouze ukázky splnění soutěžní aktivity, nemusí být přítomny děti. V případě vložení
fotografií, které budou zobrazovat soutěžní aktivity společně s dětmi, prohlašuje soutěžící, že
disponuje všemi souhlasy zákonných zástupců dětí s pořízením těchto fotografií a jejich užitím
v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

Povinné aktivity je nutné plnit v pořadí dle jejich zveřejnění, tedy v pořadí 1. až 4. není možné
plnit v odlišném pořadí.
Splnění jednotlivých soutěžních aktivit však není nijak v době konání soutěže časově omezeno,
tedy je možné je plnit v libovolném čase v době konání soutěže, vždy však ve stanoveném pořadí
(s tím, že aktivity a jejich podmínky jsou na stránkách zveřejňovány pořadatelem postupně). Na
aktivity splněné po skončení doby konání soutěže, tedy po 31. 12. 2017, nebude brán zřetel.
3.
1.

-

Hlasování rodičů:
Další body mohou účastníci získat na základě podpory rodičů jednotlivých žáků škol a školek. Za
rodiče se považuje uživatel internetu (fyzická osoba spotřebitel) starší 18 let, který navštíví
soutěžní stránky www.domestosproskoly.cz a zaregistruje se zde jako zákonný zástupce žáka,
studenta školy/ školky resp. jako rodič (dále jen „rodič“). Registrace na soutěžních stránkách
probíhá tak, že rodič do zde umístěného registračního formuláře pravdivě zadá:
svou e–mailovou adresu,
zvolí, kterou školu či školku, chce v rámci této soutěže sledovat a podporovat (maximálně je
možné zvolit dvě instituce, tedy max. 2 školy či školky, či kombinaci).
prohlásí, že je zákonným zástupcem žáka, studenta příslušné (jím zvolené) školy / školky,
potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
stanoveném těmito pravidly
a následně zvolí ikonu „odeslat“. Tímto okamžikem je příslušný rodič řádně registrován. Každý
rodič je oprávněn provést pouze jednu registraci na soutěžních stránkách.
Rodič bere na vědomí a souhlasí s použitím v rámci této soutěže jím poskytnutých osobních údajů
(dále jen „údajů“) pro účely vyhodnocení soutěže společností Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské
nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (jakožto „správcem“). A dále pro marketingové
účely správce, zejména pro nabízení výrobků a služeb, poskytování odborných a marketingových
informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o novinkách správce a
toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.). Uvedený souhlas zahrnuje
i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Údaje
budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však
do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle
§ 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli v ČR, tj. zejména se bude jednat o pořadatele soutěže a
dále další agentury spolupracující na této akci. Rodič bere na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a
21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů,
právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování a
od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se může na správce obrátit se žádostí o nápravu či
vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého
může podat stížnost.
Rodiči, který chce některou ze zvolených škol/školek aktivně podpořit, bude po splnění příslušné
aktivity příslušnou školou/školkou zaslán informační e-mail o splnění této soutěžní aktivity školou/
školkou a výzvou k hlasování v této soutěži. Hlasování proběhne tak, že rodič otevře zaslaný odkaz
o splnění příslušné soutěžní aktivity, zaslaný příslušným informačním e-mailem. Tímto otevřením
odkazu je automaticky přičten příslušnému soutěžícímu 1 bod.
Rodič je pro každou soutěžní aktivitu oprávněn hlasovat pouze jednou. V rámci celé soutěže tedy
může každý registrovaný rodič udělit celkem 5 hlasů jím vybrané škole/ školce, vždy však pouze
jeden hlas v rámci jedné splněné soutěžní aktivity u jedné jím zvolené školy/školky. Rodič tak
nemůže udělit hlas jiné škole/školce než kterou zvolil v rámci své registrace. V případě, že pořadatel soutěže zjistí, že se některý rodič zaregistroval na soutěžních stránkách opakovaně, či jinak

podvádí při udělování hlasů, je oprávněn veškeré jeho registrace smazat, a to včetně všech jím
udělených hlasů.
4.

Odměny za nákup:

4.

Na účet školy bude dále pořadatel účastníkům soutěže připisovat body, které mohou získat od
spotřebitelů, kteří v době možnosti registrace, tedy v době 5. 6. 2017 – 31. 12. 2017, zakoupili
výrobky Domestos a rozhodli se podpořit vybranou školu/školku, vše za podmínek dále
stanovených. Body za koupi výrobků Domestos může získat též sám soutěžící svým nákupem (čl.
VII. pravidel).

5.

Spotřebitelé/soutěžící po zakoupení výrobku značky Domestos v době možnosti registrace, tedy
v době 5. 6. 2017 – 31. 12. 2017, a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“) mají
možnost pořadateli zaslat prostřednictvím pošty kopii nebo originál účtenky/faktury prokazující
provedení soutěžního nákupu, případně tuto účtenku/fakturu nahrát jako sken na soutěžní stránky,
bez jakékoliv registrace (dále jen „soutěžní účtenka“) a určit účastníka soutěže, kterému mají být
body připsány. Způsob odeslání účtenky/faktury je detailně upraven v čl. VII. těchto pravidel. V
případě fyzického zaslání jsou spotřebitelé/soutěžící povinni uvést školu/školku, které má pořadatel za soutěžní nákup připsat body na soutěžní účet, v případě elektronického vložení vyberou
tohoto účastníka soutěže přímo v rámci příslušného formuláře. Spotřebitelé mohou podporovat
účastníky soutěže opakovaně, ale vždy s novým dokladem o provedení nového soutěžního
nákupu; totéž platí přiměřeně pro nákup výrobků Domestos soutěžícími. Z dokladu o nákupu
(účtenka/faktura) musí být zcela zřejmé, že došlo k realizaci soutěžního nákupu v době možnosti
registrace, tedy v době 5. 6. 2017 – 31. 12. 2017, a místě konání soutěže; v opačném případě
nebudou doklady o soutěžním nákupu do soutěže akceptovány, ani za ně připsány body. Na faktuře/účtence je nutné vyznačit zakoupený produkt Domestos (např. zvýrazněním).
Body budou získávány na základě klíče 5 bodů za každý 1 výrobek Domestos doložený na příslušné účtence/faktuře. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže změnit
bodové ohodnocení výrobků Domestos, a to paušálně nebo i jen ve vztahu k jednotlivým prodejním místům, prodejním řetězcům apod., a to po libovolné časové období.

5.

Účastníci soutěže – školy a školky – mohou po zadání kontrolního hesla (které obdrží registrovaná kontaktní osoba po provedení registrace soutěžícího od pořadatele soutěže) sledovat
aktuální stav svého soutěžního účtu na soutěžních stránkách www.domestosproskoly.cz.

VII.

Způsob zasílání dokladů o soutěžním nákupu:

1.

Spotřebitelé mohou pořadateli doklad o nákupu (účtenku/fakturu) zaslat/odevzdat jedním
z následujících 3 způsobů:

a)

poštou na adresu: P. O. BOX 46, 186 00 Praha 86, s heslem "Domestos". Na zadní stranu
dokladu o soutěžním nákupu je nutno napsat název a sídlo školy/školky, na jejíž soutěžní účet
mají být body dle počtu nakoupených výrobků Domestos z dokladu o soutěžním nákupu připsány. Všechny zakoupené výrobky značky Domestos je třeba na účtence/faktuře zvýraznit
zvýrazňovačem.

b)

elektronicky vložením naskenované/vyfocené účtenky do formuláře umístěného na www.domestosproskoly.cz. V tomto formuláři dále vyplní datum soutěžního nákupu, počet produktů
Domestos, číslo účtenky, místo nákupu a celkovou hodnotu účtenky. Tento doklad o soutěžním
nákupu (může jít o naskenovaný papírový doklad nebo též o doklad, který je primárně v elektronické podobě) musí být čitelný a uložený ve formátu .jpg nebo .png. Maximální velikost souboru
nesmí přesáhnout 500 kB. Elektronicky lze vkládat pouze doklady o soutěžním nákupu s
tištěnými názvy zakoupených výrobků. Všechny zakoupené výrobky značky Domestos je třeba

na účtence/faktuře zvýraznit zvýrazňovačem. Při vkládání dokladu o soutěžním nákupu spotřebitel na stránkách vybere ze seznamu účastníků soutěže školu/školku, na jejíž soutěžní účet mají
být body dle počtu zakoupených výrobků Domestos z dokladu o soutěžním nákupu připsány.
c)

osobně přinést doklad o soutěžním nákupu do školy/školky, které chce soutěžící věnovat body za
nákup výrobků Domestos. Na zadní straně dokladu o soutěžním nákupu v tomto případě nemusí
být napsán název a sídlo školy/školky. Doklady o soutěžním nákupu může takto doručit pouze
zletilý spotřebitel. Školy/školky zajistí na vlastní náklad a odpovědnost doručení takovýchto osobně donesených dokladů o nákupu pořadateli, a to jedním z výše uvedených způsobů (tj. poštou
nebo elektronicky).

2.

Pořadateli lze v souladu s těmito pravidly zaslat originál nebo kopii dokladu o soutěžním nákupu.
Všechny doklady o soutěžním nákupu musí být pořadateli doručeny nejdříve 5. 6. 2017 a nejpozději 31. 12. 2017 (včetně), k později doručeným dokladům o provedení soutěžního nákupu
nebude přihlíženo. V případě, že se spotřebitel/soutěžící rozhodne zaslat do soutěže kopii dokladu o soutěžním nákupu, je povinen si uschovat originál daného dokladu, který je pořadatel
soutěže oprávněn si od něj v případě pochybností kdykoliv vyžádat.

3.

Účastníci soutěže – školy/školky, které sbírají doklady o soutěžním nákupu ve smyslu čl. VII.
odst. 1. písmeno c) nebo získaly doklad za jimi provedený soutěžní nákup – mohou takto nasbírané doklady zasílat průběžně během doby možnosti registrace, tedy v době 5. 6. 2017 – 31. 12.
2017 na adresu: P. O. BOX 46, 186 00 Praha 86, s heslem "Domestos 2017". Zásilka musí na
viditelném místě obsahovat název školy/školky a adresu, na jejíž soutěžní účet budou body za
výrobky Domestos ze zaslaných dokladů o soutěžním nákupu připisovány. Poslední doklady o
soutěžním nákupu, které budou do soutěže zařazeny, musejí být pořadateli doručeny nejpozději
31. 12. 2017 (včetně). Školy/školky mohou doklady o soutěžním nákupu získané od spotřebitelů,
případně doklady za jimi provedený soutěžní nákup zasílat pořadateli rovněž elektronicky, a to
způsobem popsaným výše v čl. VII. odst. 1. písmeno b).

VIII.

Doklady o soutěžním nákupu platné v soutěži

1.

Pro účely soutěže jsou akceptovatelné následující typy dokladů o soutěžním nákupu:

a)

tištěná účtenka z elektronické pokladny s uvedenými názvy jednotlivých položek,

b)

faktura vystavená přímo na školu/školku, které mají být body připsány. (Do soutěže nebudou
akceptovány faktury vystavené pro jakékoliv jiné právnické osoby, resp. podnikající fyzické
osoby.)

2.

Doklady o soutěžním nákupu musí být vystaveny prodejcem elektronicky v době možnosti registrace, tedy v době 5. 6. 2017 – 31. 12. 2017, a v místě konání soutěže. Každý doklad o soutěžním
nákupu musí obsahovat následující údaje: název a cenu zakoupených soutěžních výrobků, datum
prodeje a identifikační údaje prodávajícího (jméno a příjmení nebo název/obchodní firma a IČ);
každý doklad o soutěžním nákupu musí obsahovat též všechny další zákonem požadované náležitosti. Každý doklad o soutěžním nákupu může být v soutěži použit jen jednou. Doklady o
nákupu, které nesplňují podmínky soutěže, nebo u nichž je oprávněná pochybnost, zda tyto podmínky splňují, nebudou do soutěže zařazeny, tj. nebudou připsány žádnému účastníkovi soutěže
na soutěžní účet.

IX.

Způsob zasílání dokladů o provedení soutěžní aktivity:

1.

Školy/školky, které se rozhodnou plnit soutěžní aktivity ze seznamu uveřejněného na webových
stránkách www.domestosproskoly.cz, z této aktivity pořídí alespoň jednu fotografii tak, aby z ní
bylo patrné, o jakou soutěžní aktivitu se jedná, pořadí soutěžní aktivity a její splnění (to se týká

všech povinných aktivit, jejíž splnění je podmínkou pro účast v této soutěži, i všech případných
dále plněných aktivit dobrovolných).
2.

Fotografie musejí být v elektronické formě ve formátu .jpg nebo .png. Maximální velikost
souboru musí být 500 kB. Tyto fotografie doloží pořadateli elektronicky prostřednictvím svého
účtu školy na stránkách www.domestosproskoly.cz.

3.

Zasláním fotografií pořadateli dle předešlého odstavce soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, že
poskytnutím fotografií nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů, např. práva osob zobrazených na zaslaných fotografiích (tj. práva osobnostní),
resp. zejména dětí, disponuje veškerými potřebnými souhlasy zejména zákonných zástupců dětí
v rozsahu stanoveném těmito pravidly, práva majitelů věcí či ochranných známek atd., což
kdykoliv pořadateli doloží podpisem čestného prohlášení. Veškeré nutné souhlasy související se
zasláním fotografií, resp. zejména souhlas zákonných zástupců dětí 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 fotografií jsou porušena práva třetích osob, je soutěžící za takové porušení plně odpovědný a pořadatel 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 pořadateli anebo třetím osobám.

4.

Pořadatel soutěže upozorňuje, že na soutěžních stránkách www.domestosproskoly.cz je
umožněno jednotlivým soutěžícím, zákonným zástupcům, jakož i rodičům nahlásit pořadateli
nedostatečný souhlas se zapojením svého dítěte do soutěžní aktivity (např.: účast v soutěži či zobrazení dítěte na soutěžní fotografii, s jehož účastí v soutěži nedal zákonný zástupce souhlas).
Pořadatel se zavazuje nevhodnost příspěvku obratem prošetřit a sjednat nápravu.

X.

Určení výherce

1.

Pro určení výherce hlavní a vedlejší výhry je důležitý počet bodů připsaný na soutěžní účet školy
účastníka soutěže a údaj o počtu žáků školy/školky. Pro určení výherce hlavní a vedlejší výhry:

a)
b)

v první kategorii je rozhodující počet bodů přepočtený na jednoho žáka školy/školky,
v druhé kategorii je rozhodující celkový počet všech nasbíraných bodů.
Celkem bude takto určeno 16 výherců hlavních výher a 100 výherců vedlejších výher. Pokud by se
soutěžící stal výhercem v obou kategoriích, je považován za výherce výlučně v té kategorii, ve
které se umístil na lepší pozici. Jestliže by nastala u daného účastníka shoda v umístění v rámci
obou kategorií (např. by byl v první i druhé kategorii na výherní pozici), pak se stane výhercem
pouze v první kategorii (tedy v kategorii, kde se určuje výherce podle přepočtu bodů na jednoho
žáka školy/školky), zatímco ve druhé kategorii (tedy v kategorii, kde se určuje výherce podle absolutního nejvyššího počtu bodů) se k jeho umístění v takovém případě nepřihlíží. Jeden soutěžící se
tak zásadně může stát výhercem pouze jediné výhry. V případě, že by se vícero soutěžících umístilo počtem svých bodů na stejných místech (ať již v kterékoli kategorii), má při určování nároku na
výhru přednost ten z nich, který uvedeného počtu bodů dosáhl dříve.

2.

Výherci soutěže se stávají:
V první kategorii (resp. přepočet bodů na jednoho žáka) vyhrávají:

a)
-

První hlavní výhra pro školy / školky:
1 škola, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školy ze všech zúčastněných škol, vyhrává první hlavní výhru určenou pro školy,

-

1 školka, které za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školky ze všech zúčastněných školek, vyhrává první hlavní výhru určenou pro
školky.

b)
-

Druhá hlavní výhra pro školy / školky:
1 škola, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školy, jakožto druhá v pořadí ze všech zúčastněných škol, vyhrává druhou hlavní
výhru určenou pro školy,
1 školka, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školky, jakožto druhá v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrává druhou
hlavní výhru určenou pro školky.

-

c)
-

-

d)
-

Třetí hlavní výhra pro školy / školky:
2 školy, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školy, jakožto třetí a čtvrtá v pořadí ze všech zúčastněných škol, vyhrávají třetí
hlavní výhru určenou pro školy,
2 školky, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školky, jakožto třetí a čtvrtá v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrávají
třetí hlavní výhru určenou pro školky.
Vedlejší výhra:
25 škol, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školy jako 5. – 29. v pořadí ze všech zúčastněných škol, vyhrává vedlejší výhru,
25 školek, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na
jednoho žáka školky jako 5. – 29. v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrává vedlejší
výhru.
Ve druhé kategorii resp. dle celkového počtu bodů vyhrávají:

a)

První hlavní výhra pro školy / školky:

-

1 škola, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu absolutně nejvyšší
celkový počet bodů ze všech zúčastněných škol, vyhrává první hlavní výhru určenou pro školy,
1 školka, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu absolutně nejvyšší
celkový počet bodů ze všech zúčastněných školek, vyhrává první hlavní výhru určenou pro
školky.

b)

Druhá hlavní výhra pro školy / školky

-

1 škola, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu nejvyšší celkový počet
bodů, jakožto druhá v pořadí ze všech zúčastněných škol, vyhrává druhou hlavní výhru určenou
pro školy,
1 školka, která za celé soutěžní období nasbírá na svém soutěžním účtu nejvyšší celkový počet
bodů, jakožto druhá v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrává druhou hlavní výhru určenou pro školky.

-

c)

Třetí hlavní výhra pro školy / školky:

-

2 školy, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší celkový počet
bodů, jakožto třetí a čtvrtá v pořadí ze všech zúčastněných škol, vyhrávají třetí hlavní výhru
určenou pro školy,
2 školky, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší celkový počet
bodů, jakožto třetí a čtvrtá v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrávají třetí hlavní výhru
určenou pro školky.

-

d)

Vedlejší výhra:

-

25 škol, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů jako
5. – 29. v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrává vedlejší výhru;
25 školek, které za celé soutěžní období nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů
jako 5. – 29. v pořadí ze všech zúčastněných školek, vyhrává vedlejší výhru.

-

3.

Výherci budou určeni do 10. 1. 2018. Všichni výherci hlavní a vedlejší výhry budou následně
kontaktováni pořadatelem za účelem oznámení výhry a ujasnění pokynů k převzetí výhry.
Zároveň výherci hlavní výhry budou vyzvání k diskusi o využití hlavní výhry a oznámení
pravidel pro čerpání hlavní výhry. Výherci hlavní a vedlejší výhry budou vyhlášeni a následně
zveřejněni na webových stránkách www.domestosproskoly.cz, s čímž účastí v soutěži vyslovují
svůj souhlas.

4.

Každý účastník soutěže navíc souhlasí s tím, že bude-li výhercem hlavní výhry v soutěži, pak
může název takového účastníka uvádět objednatel bezplatně ve spojení s touto soutěží a firmou
objednatele bez omezení doby, území, množství užití a způsobu užití (šíření). Stejně tak každý
výherce hlavní výhry bezplatně souhlasí s tím, aby mohl být pořadatelem pro účely objednatele či
objednatelem samotným pořízen obrazový záznam realizovaných výher v prostorách výherce
hlavní výhry s tím, že uvedené obrazové záznamy je objednatel oprávněn užít ve spojení s touto
soutěží a firmou objednatele bez omezení doby, území, množství užití a způsobu užití (šíření).

5.

V rámci soutěže se rozdělí pouze ten počet výher, který je do soutěže vložen. Pokud by bylo
z důvodu rovnosti bodů na některém z výherních pořadí více výherců a ani rozřazovací pravidlo
uvedené v odst. 1 tohoto článku by vítěze neurčilo, rozhodla by o konečných výhercích přesnější
odpověď na dodatečnou otázku položenou pořadatelem (v jím určeném časovém limitu).

6.

V soutěži je navíc možné získat „Odměnu za včasnou registraci“.
Soutěž o odměnu za včasnou registraci běží od 5. 6. 2017 do 30. 9. 2017.
Do soutěže o odměnu za včasnou registraci je vloženo celkem: 50 odměn pro školku a 50 odměn
školu.
Odměnu za včasnou registraci získává:

XI.

-

Prvních 50 školek, které splnily pravidla této soutěže a zaregistrovaly se do soutěže v době
trvání této soutěže o „Odměnu za včasnou registraci“, tedy v době od 5. 6. 2017 do 30. 9.
2017 jako první až 50 v pořadí registrací všech školek, a zároveň následně po zahájení
soutěže splnily první (1) povinnou soutěžní aktivitu, získává 1 kus odměny pro školky za
včasnou registraci.

-

Prvních 50 škol, které splnily pravidla této soutěže a zaregistrovaly se do soutěže v době
trvání této soutěže o „Odměnu za včasnou registraci“, tedy v době od 5. 6. 2017 do 30. 9.
2017 jako první až 50 v pořadí registrací všech škol, a zároveň následně po zahájení soutěže
splnily první (1) povinnou soutěžní aktivitu, získává 1 kus Odměny pro školu za včasnou
registraci.

Výhry

Hlavní výhra:

1.

První hlavní výhra:

•

Každá ze 2 škol, jež se staly výherci „první hlavní výhry určené pro školy“, získá nárok na
plnění, které se skládá z:

-

100 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci toalet, popř. pokud má renovované toalety, tak lze
ve výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem a objednatelem použít
peněžní prostředky na renovaci jiných částí školy;
a dále produkty od partnerů soutěže specifikovaných v čl. XI. odst. 4 těchto pravidel.

•

Každá ze 2 školek, jež se staly výherci „první hlavní výhry určené pro školky“, získá nárok na
plnění, které se skládá z:

-

-

70 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci toalet, popř. pokud má renovované toalety, tak lze ve
výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem a objednatelem použít peněžní
prostředky na renovaci jiných částí školky;
a dále produkty od partnerů soutěže specifikovaných v čl. XI. odst. 4 těchto pravidel.

2.

Druhá hlavní výhra:

•

Každá ze 2 škol, jež se staly výherci „druhé hlavní výhry určené pro školy“, získá nárok na
plnění, které se skládá z:

-

70 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci toalet, popř. pokud má renovované toalety, tak lze ve
výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem a objednatelem použít peněžní
prostředky na renovaci jiných částí školy;
a dále produkty od partnerů soutěže specifikovaných v čl. XI. odst. 4 těchto pravidel.

•

Každá ze 2 školek, jež se staly výherci „druhé hlavní výhry určené pro školky“, získá nárok na
plnění, které se skládá z:

-

-

50 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci toalet, popř. pokud má renovované toalety, tak lze ve
výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem a objednatelem použít peněžní
prostředky na renovaci jiných částí školky;
a dále produkty od partnerů soutěže specifikovaných v čl. XI. odst. 4 těchto pravidel.

3.

Třetí hlavní výhra:

•

Každá ze 4 škol, jež se staly výherci „třetí hlavní výhry určené pro školy“, získá nárok na plnění,
které se skládá z:

-

50 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci toalet, popř. pokud má renovované toalety, tak lze ve
výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem a objednatelem použít peněžní
prostředky na renovaci jiných částí školy.

•

Každá ze 4 školek, jež se staly výherci „třetí hlavní výhry určené pro školky“, získá nárok na
plnění, které se skládá z:

-

40 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci toalet, popř. pokud má renovované toalety, tak lze ve
výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem a objednatelem použít peněžní
prostředky na renovaci jiných částí školky;

(dále a výše společně jen „hlavní výhra“)

4.

Součástí první a druhé hlavní výhry jsou dále produkty od partnerů soutěže, resp. všichni
výherci první či druhé hlavní výhry pro školy i školky obdrží následující plnění od partnerů
soutěže:

-

produkty od partnera soutěže, a to od společnosti LAUFEN CZ s.r.o., resp. produkty zn. JIKA v
hodnotě až 50 000 Kč (bez DPH) dle vlastního výběru výherce z nabízených možností a dle
podmínek partnera. Produkty je možné vybrat z aktuální kompletní nabídky společnosti
LAUFEN CZ s.r.o., popř. je možné se domluvit i na nesortimentním plnění. Vybrané produkty
zn. JIKA. je možné převzít v sídle společnosti LAUFEN CZ s.r.o.. nebo v distribučních centrech
společnosti, a to vždy po předchozí vzájemné, individuální dohodě mezi společností LAUFEN
CZ s.r.o., výhercem a pořadatelem soutěže.

-

produkty od partnera soutěže, a to od společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., resp. produkty zn.
RAKO v hodnotě až 50 000 Kč (bez DPH) dle vlastního výběru výherce z nabízených možností a
dle podmínek partnera. Výběr obkladů je možný ze sortimentu značky RAKO OBJECT: Keramické obklady značky RAKO je možné vybírat pouze na www.rako.cz nebo přímo na vzorkovně
LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň, produkty je možné převzít pouze v místě
určeném RAKO, dopravu produktů z místa jím určeném zajišťuje na své náklady výherce.
Zároveň je výhercům umožněno dodání vizualizace prostoru s obklady RAKO. Cílem společnosti
LASSELSBERGER, s.r.o. je po vzájemné dohodě s výhercem navrhnout technicky i esteticky
vhodné obklady, připravit vizualizaci prostoru a kladečský plán pro realizaci.

5.

Hlavní výhry nebudou vyplaceny v hotovosti, ale způsob jejich čerpání bude určen ve smlouvě,
kterou se zavazují s pořadatelem či objednatelem uzavřít právnické osoby vykonávající činnost
dané školy / školky (školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního
právního předpisu). Hlavní výhry mohou právnické osoby vykonávající činnost dané školy/
školky využít výlučně na rozvoj té školy/školky, která se stala pro účely této soutěže výhercem
hlavní výhry.

Vedlejší výhra „Zásoba produktů značky Domestos“
•

Každá z 50 vítězných škol, jež se stali výherci vedlejší výhry, získá vedlejší
výhru v podobě „Zásoby produktů značky Domestos v hodnotě 7 000 Kč vč.
DPH“, resp. 1 x poukaz na nákup produktů Domestos v celkové hodnotě 7 000
Kč ve vybraných obchodech TESCO na území České republiky, jejichž seznam
tvoří nedílnou přílohu č.1 těchto pravidel; výhru je možné čerpat pouze za
podmínek uvedených v informačním dopise (pokyny Domestos) a na předmětném poukazu;

•

Každá z 50 vítězných školek, jež se stali výherci vedlejší výhry, získá vedlejší
výhru v podobě „Zásoby produktů značky Domestos v hodnotě 7 000 Kč vč.
DPH“, resp. 1 x poukazy na nákup produktů Domestos v celkové hodnotě 7 000
Kč, které lze uplatnit ve všech drogériích TETA na území České republiky, s tím,
že je však doporučujeme uplatnit na prodejnách TETA, jejichž seznam tvoří
nedílnou přílohu č. 2 těchto pravidel; výhru je možné čerpat pouze za podmínek
uvedených v informačním dopise (pokyny Domestos) a na předmětném poukazu;
Výherci vedlejších výher budou určeni do 10. 1. 2018. Všichni výherci vedlejších výher budou
následně kontaktováni pořadatelem za účelem oznámení výhry. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.domestosproskoly.cz, s čímž účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. Výhry
budou zaslány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu školy/školky, uvedenou
v registračním formuláři. Vedlejší výhry nebudou vyplaceny v hotovosti ani v jiném náhradním
plnění.

Poukaz je nutné vyčerpat v období a za podmínek dle příslušné specifikace uvedené přímo
na konkrétním poukazu a v doprovodných pokynech Domestos. Na poukaz není možné
vracet peníze či jej směnit za peníze. Další podmínky uplatnění poukazu jsou uvedeny
přímo na jeho vyhotovení a v pokynech Domestos.
(dále a výše společně jen „vedlejší výhra“).

Odměna za včasnou registraci:
•

50 školek, který splnily podmínky pro získání Odměny za včasnou registraci, obdrží 120 ks omalovánek, 20 ks pexesa a 3 ks stolní hry.

•

50 škol, který splnily podmínky pro získání Odměny za včasnou registraci, obdrží 130 ks linkovaných sešitů, 140 ks rozvrhů hodin a 3 ks stolní hry.
Výherci Odměny za včasnou registraci budou určeni do 18. 10. 2017. Všichni výherci Odměny za
včasnou registraci budou následně kontaktováni pořadatelem za účelem oznámení výhry. Výherci
Odměny za včasnou registraci budou zveřejněni na webových stránkách www.domestosproskoly.cz. Odměna za včasnou registraci bude zaslána prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu školy/školky, uvedenou v registračním formuláři. Odměna za včasnou
registraci nemůže být vyplacen v hotovosti ani v jiném náhradním plnění.

6.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se uvádí, že pro účely těchto pravidel se za účastníka
soutěže považuje vždy jedna určitá škola/školka, za kterou však následně výhru převezme a vypořádá veškeré smluvní a zákonné povinnosti (jakož i povinnosti vyplývající z těchto pravidel)
právnická osoba vykonávající činnost této jednotlivé školy/školky.

XII. Podmínky pro předání hlavních výher
1.

Výherce hlavní výhry připraví dle svých potřeb a dle svého uvážení do 31. 3. 2018 úplný a
celistvý plán renovace toalet a objednávku veškerých produktů od partnerů soutěže, tedy produkty zn. RAKO a zn. JIKA, které chce za výhru realizovat (případně jiných prostor v případě, že
toalety má již zrenovované) a tento plán renovace včetně objednávky produktů ve stanovené
lhůtě předá pořadateli soutěže. V případě, že v uvedené lhůtě uvedený plán renovace a objednávku pořadateli nedoručí ztrácí nárok na výhru a jeho výhra propadá objednateli soutěže k
dalším marketingovým nebo charitativním účelům. Zároveň k následným změnám plánu renovace či změnám objednávek zaslaných výhercem pořadateli po 31. 3. 2018 nebude již přihlíženo.
Primárně bude renovace provedena partnerskou stavební firmou objednatele (dále také jako „dodavatel“). Pokud tomu tak nebude, předloží výherce také návrh dodavatelů, případně cenu dodavatele. Využití hlavní výhry musí splňovat kritérium dlouhodobého přínosu pro danou školu/školku
a pořadatel s objednatelem si vyhrazují právo konečného schválení navržené realizace hlavní
výhry. Konečnému rozhodnutí o využití hlavní výhry bude přítomen také zástupce objednatele
soutěže, aby bylo zajištěno splnění kritéria dlouhodobého efektu pro využití hlavní výhry. Výsledná částka realizace nesmí přesáhnout částku určenou pro jednotlivý typ výhry, tedy částku 100 000
Kč (bez DPH), 70 000 Kč (bez DPH), 50 000 Kč (bez DPH) nebo částku 50 000 Kč (bez DPH) a
dále případně částku 50 000 Kč (bez DPH) v podobě produktů zn. JIKA a částku 50 000 Kč (bez
DPH) v podobě produktů zn. RAKO.

2.

Hlavní výhra v podobě příspěvku na rekonstrukci bude výherci vyplácena pořadatelem formou
uhrazení odměny dodavateli za provedení renovačních služeb, hlavní výhra v podobě produktů
partnera soutěže bude realizována odebráním příslušných vybraných produktů zn. RAKO a zn.
JIKA s tím, že produkty zn. JIKA je možné převzít pouze v sídle společnosti LAUFEN CZ
s.r.o., nebo v jeho distribučních centrech, a to vždy po předchozí vzájemné dohodě výherce se
společností LAUFEN CZ s.r.o. a pořadatelem soutěže, produkty zn. RAKO je možné odebrat
pouze v místě určeném společností LASSELSBERGER a to po vzájemné dohodě výherce a
pořadatele soutěže se společností LASSELSBERGER, s.r.o. Výherci jsou tak povinni vyzvednout
předmětné produkty, jenž jsou předmětem výhry na partnerem určeném místě. Dopravu produktů
z místa určení zajišťuje na své náklady výherce.

3.

Výherci hlavních výher jsou povinni pořadateli dodat řádné daňové doklady, kterými je vyfakturována cena tohoto vybavení nebo služeb, nejpozději do 31. 8. 2018. Platba bude provedena pořadatelem soutěže.

4.

Hlavní výhra musí být plně využita do 31. 8. 2018. To znamená, že zejména renovační práce
musí být řádně zahájeny do 31. 8. 2018 a faktura za ně vystavená musí mít zdanitelné plnění do
31. 8. 2018. Nevyužitá část hlavní výhry po 31. 8. 2018 propadá ve prospěch objednatele a
výherce ji již nemůže využít.

5.

Pořadatel je oprávněn zkontrolovat, zda hlavní výhra byla skutečně použita v souladu s pravidly
soutěže; výherce hlavní výhry je povinen mu za tím účelem poskytnout součinnost. V případě, že
hlavní výhra nebo její část nebude realizována v souladu s těmito pravidly (přičemž konečné
posouzení náleží zásadně objednateli soutěže), propadá taková hlavní výhra nebo její část objednateli soutěže; tím není dotčen nárok objednatele i pořadatele domáhat se náhrady dalších případně vzniklých škod či nehmotných újem.

6.

Výherce hlavní výhry souhlasí s tím a zavazuje se umístit jednu speciální obkládačku (předanou
mu pro tyto účely pořadatelem soutěže) s logem Domestos projektu a logem obou partnerů akce,
tedy zn. RAKO a zn. JIKA v příslušném renovovaném prostoru školy/školky, tak aby se jednalo o
dobře vnímatelné označení (např. viditelné po příchodu do prostoru a umístěné v úrovni očí).

XIII.

Osobní údaje a jiné údaje o soutěžících a dalších osobách

1.

Účastí v soutěži souhlasí účastník, jakož i další osoby (např. „rodič“ viz výše), které pro účely
soutěže případně poskytnou své osobní nebo jiné údaje (dále jen „účastník“), se zařazením takto
poskytnutých údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se
sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika, IČ: 186 27 781 jakožto
správce (dále jen „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele
pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány správcem po dobu nezbytně
nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Účastník bere na
vědomí, že tam, kde se jedná o osobní údaje, má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj.
zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o likvidaci svých údajů, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování
povinností Společností dle předešlé věty se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

2.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel pověřil zpracováním osobních údajů
společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká
republika, IČ: 27709540, jakožto zpracovatele.

3.

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat a souhlasí s tím, že pořadatel a objednatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat název školy/
školky a město, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy
školy/školky ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a objednatele
po dobu 5 let od skončení této soutěže. Zároveň oprávněný zástupce školy/školky vyjadřuje
účastí v soutěži souhlas s tím, že pořadatel a objednatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat
jméno, příjmení oprávněného zástupce školy/školky, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové,
zvukové či zvukově-obrazové záznamy oprávněného zástupce školy/školy ve sdělovacích
prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a objednatele po dobu 5 let od skončení
této soutěže.

XIV.

Soutěžní fotografie a licence

1.

Soutěžící mohou do soutěže zasílat pouze takové fotografie (dále jen „soutěžní díla“), které jsou
jejich vlastním výtvorem. Do soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla, která svým obsahem či
formou nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či oprávněnými zájmy pořadatele, objednatele a dalších subjektů na pořádání soutěže zúčastněných. Pořadatel si proto zejména vyhrazuje
právo nezařadit do soutěže soutěžní díla obsahující prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky
ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla
propagující či jinak znázorňující různé psychotropní a omamné látky, atp. Pořadatel není jakkoli
povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat v této souvislosti na dotazy.

2.

Odesláním soutěžního díla do soutěže soutěžící bezplatně uděluje společnosti pořadatele a objednatele nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného soutěžního díla, jakýmikoli
prostředky šíření (dále jen „licence“). Licenci soutěžící uděluje v územně a množstevně (co do
počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licenci soutěžící uděluje
zejména na použití soutěžního díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely
společnosti objednatele a jejích výrobků, s tím, že zejména mohou být soutěžní díla zveřejněna
na www.domestosproskoly.cz a v dalších PR matriálech objednatele soutěže. Soutěžící bere na
vědomí, že společnost objednatele není povinna tuto licenci využít, je oprávněna toto právo
převést na třetí osoby a je oprávněna upravit soutěžní dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby.
Soutěžící potvrzuje, že je si vědom své plné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s
poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve
spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo,
ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Svojí účastí v soutěži soutěžící zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o
zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se zavazuje, že užitím soutěžního díla dle
soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, zejména dětí, tj. např. práva
osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se
zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící vypořádal na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména
autorská či osobnostní práva, bere na vědomí, že za takovéto porušení je plně odpovědný.
Soutěžící bere na vědomí, že je povinen společnosti objednatele a společnosti pořadatele uhradit
jakoukoli škodu, újmu či jiné náklady v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu v takovém případě zanikne právo na převzetí příslušné výhry a
jeho výhra bez náhrady propadne pořadateli.

3.

Zasláním soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel soutěžící potvrzuje a zavazuje se
kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele či objednatele prokázat:
písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo vytvořil a/nebo že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jeho užití v neomezeném rozsahu,
písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v soutěžním díle, že
souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle, se zařazením soutěžního díla do této soutěže

a)
b)

i se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel (zejména v případě osob mladších 18 let souhlas jejich zákonných zástupců v uvedeném rozsahu).
XV.

Ostatní ustanovení

1.

Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.

2.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení nebo poškození zasílaných dokladů o
soutěžním nákupu či funkčnost sítě internet.

3.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn provést v případě jakéhokoliv účastníka soutěže kontrolu
vložených soutěžních účtenek a kontrolu plnění soutěžních aktivit. V případě, že při takovéto
kontrole zjistí jakékoliv nesrovnalosti, které mohou mít vliv na konečné pořadí účastníků
v soutěži, je oprávněn takového účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

4.

Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

5.

Výhry ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

6.

Pořadatel soutěže neodpovídá za dodané zboží ani za kvalitu služeb provedených dodavatelem.
Výhry v soutěži, jakož i bonus není možné reklamovat či vyplatit v penězích či náhradním
plnění. Veškeré reklamace je výherce povinen řešit přímo s dodavatelem výher.

7.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže. Pořadatel je
oprávněn se souhlasem objednatele soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Uvedená změna
pravidel se může týkat i bodového ohodnocení dokladů o provedení soutěžního nákupu. Dojde-li
ke změně těchto pravidel, bude tato změna řádně zveřejněna na stránkách www.domestosproskoly.cz.

8.

Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat, přidělit, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže pro další marketingové či charitativní účely.

9.

Pořadatel ani objednatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly
v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

10.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít
podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je
v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto
rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností smazat veškeré hlasy udělené příslušným rodičem, pokud má důvodné pochybnosti o způsobu jejich udělení. Jakékoliv obcházení hlasovací mechaniky je důvodem pro vyloučení ze
soutěže, jakož i pro odstranění všech takto získaných „hlasů“.

11.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, objednatele a všech
spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, výhra se neodevzdá.

12.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí
znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými
pravidly soutěže.

13.

O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. V případě
pochybností o dodržení či splnění pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti
na účastníkovi.

14.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

15.

Úplné znění těchto pravidel soutěže je účastníkům k dispozici na www.domestosproskoly.cz
anebo na infolince 844 222 844.

V Praze dne 2.6.2017

DODATEK Č. 1
k pravidlům soutěže „Domestos pro školy 2017“
1. Pořadatelem soutěže je
společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČ: 27709540, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 (dále jen
„pořadatel“).
2. Objednatelem soutěže je
společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha,
Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
C 2196 (dále jen „objednatel“).
V souladu s ustanovením čl. XV Ostatní ustanovení, odst. 7. Úplných pravidel soutěže „Domestos
pro školy 2017“ (dále jen „Pravidla“) rozhodl pořadatel soutěže se souhlasem objednatele soutěže o
změně Pravidel této soutěže a to tak, že dochází ke změně možnosti hlasování v soutěži.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. VI „Mechanika soutěže“ odst. 3 „Hlasování rodičů“
Pravidel, a to tak, že se tento čl. VI. odstavec 3. „Hlasování rodičů“ Pravidel:
Hlasování rodičů
1. Další body mohou účastníci získat na základě podpory rodičů jednotlivých žáků škol a školek. Za
rodiče se považuje uživatel internetu (fyzická osoba spotřebitel) starší 18 let, který navštíví
soutěžní stránky www.domestosproskoly.cz a zaregistruje se zde jako zákonný zástupce žáka,
studenta školy/ školky resp. jako rodič (dále jen „rodič“). Registrace na soutěžních stránkách
probíhá tak, že rodič do zde umístěného registračního formuláře pravdivě zadá:
svou e–mailovou adresu,
zvolí, kterou školu či školku, chce v rámci této soutěže sledovat a podporovat (maximálně je
možné zvolit dvě instituce, tedy max. 2 školy či školky, či kombinaci).
prohlásí, že je zákonným zástupcem žáka, studenta příslušné (jím zvolené) školy / školky,
potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu stanoveném těmito pravidly
a následně zvolí ikonu „odeslat“. Tímto okamžikem je příslušný rodič řádně registrován. Každý
rodič je oprávněn provést pouze jednu registraci na soutěžních stránkách.
Rodič bere na vědomí a souhlasí s použitím v rámci této soutěže jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údajů“) pro účely vyhodnocení soutěže společností Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (jakožto „správcem“). A dále pro mar-

ketingové účely správce, zejména pro nabízení výrobků a služeb, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o
novinkách správce a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.).
Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k
účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli v ČR, tj. zejména se bude jednat o pořadatele soutěže a dále další agentury spolupracující na této akci. Rodič bere na vědomí,
že mám práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k
údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož
i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018)
právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se může na
správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může podat stížnost.
Rodiči, který chce některou ze zvolených škol/školek aktivně podpořit, bude po splnění příslušné
aktivity příslušnou školou/školkou zaslán informační e-mail o splnění této soutěžní aktivity
školou/ školkou a výzvou k hlasování v této soutěži. Hlasování proběhne tak, že rodič otevře zaslaný odkaz o splnění příslušné soutěžní aktivity, zaslaný příslušným informačním e-mailem.
Tímto otevřením odkazu je automaticky přičten příslušnému soutěžícímu 1 bod.
Rodič je pro každou soutěžní aktivitu oprávněn hlasovat pouze jednou. V rámci celé soutěže tedy
může každý registrovaný rodič udělit celkem 5 hlasů jím vybrané škole/ školce, vždy však pouze
jeden hlas v rámci jedné splněné soutěžní aktivity u jedné jím zvolené školy/školky. Rodič tak
nemůže udělit hlas jiné škole/školce než kterou zvolil v rámci své registrace. V případě, že pořadatel soutěže zjistí, že se některý rodič zaregistroval na soutěžních stránkách opakovaně, či jinak
podvádí při udělování hlasů, je oprávněn veškeré jeho registrace smazat, a to včetně všech jím
udělených hlasů.
ruší a nahrazuje se tímto ustanovením:
Hlasování hlasujících
1. Další body mohou účastníci získat na základě podpory rodičů, rodiny, přátel, ale i známých
jednotlivých žáků škol a školek, ale i samotných škol a školek. Za rodiče, rodinu, přátele, ale i
známé jednotlivých žáků škol a školek, ale i samotných škol a školek, se považuje uživatel
internetu (fyzická osoba spotřebitel) starší 18 let, který navštíví soutěžní stránky www.domestosproskoly.cz a zaregistruje se zde jako hlasující (dále společně jen „hlasující“). Registrace na soutěžních stránkách probíhá tak, že hlasující do zde umístěného registračního formuláře pravdivě zadá:
svou e–mailovou adresu,
zvolí, kterou školu či školku, chce v rámci této soutěže sledovat a podporovat (maximálně je
možné zvolit dvě instituce, tedy max. 2 školy či školky, či kombinaci),
potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu stanoveném těmito pravidly,
a následně zvolí ikonu „odeslat“. Tímto okamžikem je příslušný hlasující řádně registrován.
Každý hlasující je oprávněn provést pouze jednu registraci na soutěžních stránkách.
Hlasující bere na vědomí a souhlasí s použitím v rámci této soutěže jím poskytnutých osobních
údajů (dále jen „údajů“) pro účely vyhodnocení soutěže společností Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (jakožto „správcem“). A dále pro marketingové účely správce, zejména pro nabízení výrobků a služeb, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o
novinkách správce a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.).

Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k
účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli v ČR, tj. zejména se bude jednat o pořadatele soutěže a dále další agentury spolupracující na této akci. Hlasující bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že má právo přístupu k
údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož
i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018)
právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se může na
správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může podat stížnost.
Hlasujícímu, který chce některou ze zvolených škol/školek aktivně podpořit, bude po splnění
příslušné aktivity příslušnou školou/školkou zaslán informační e-mail o splnění této soutěžní aktivity školou/ školkou a výzvou k hlasování v této soutěži. Hlasování proběhne tak, že hlasující
otevře zaslaný odkaz o splnění příslušné soutěžní aktivity, zaslaný příslušným informačním emailem. Tímto otevřením odkazu je automaticky přičten příslušnému soutěžícímu 1 bod.
Hlasující je pro každou soutěžní aktivitu oprávněn hlasovat pouze jednou. V rámci celé soutěže
tedy může každý registrovaný hlasující udělit celkem 5 hlasů jím vybrané škole/ školce, vždy
však pouze jeden hlas v rámci jedné splněné soutěžní aktivity u jedné jím zvolené školy/školky.
Hlasující tak nemůže udělit hlas jiné škole/školce než kterou zvolil v rámci své registrace. V případě, že pořadatel soutěže zjistí, že se některý hlasující zaregistroval na soutěžních stránkách
opakovaně, či jinak podvádí při udělování hlasů, je oprávněn veškeré jeho registrace smazat, a to
včetně všech jím udělených hlasů.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. XIII „Osobní údaje a jiné údaje o soutěžících a
dalších osobách“ odst. 1 „Hlasování rodičů“ Pravidel věta první, a to tak, že se v tomto čl.
XIII. odstavec 1. Pravidel ve větě první nahrazuje slovo rodič, slovem „hlasující“:
1. Účastí v soutěži souhlasí účastník, jakož i další osoby (např. „hlasující“ viz výše), které pro účely soutěže případně poskytnou své osobní nebo jiné údaje (dále jen „účastník“), se zařazením takto poskytnutých údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se
sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika, IČ: 186 27 781 jakožto
správce (dále jen „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele
pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány správcem po dobu nezbytně
nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Účastník bere na
vědomí, že tam, kde se jedná o osobní údaje, má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj.
zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o likvidaci svých údajů, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování
povinností Společností dle předešlé věty se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. XV. „Ostatní ustanovení“ odst. 10 Pravidel věta třetí,
a to tak, že se v tomto čl. XV. odst. 10 Pravidel ve větě třetí nahrazuje slovo „rodičem“, slovem
„hlasujícím“:
10. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít
podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v
rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto

rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností smazat veškeré hlasy udělené příslušným hlasujícím, pokud má důvodné pochybnosti o
způsobu jejich udělení. Jakékoliv obcházení hlasovací mechaniky je důvodem pro vyloučení ze
soutěže, jakož i pro odstranění všech takto získaných „hlasů“.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. VI. „Mechanika soutěže“ odst. 2 Pravidel věta druhá
a třetí, a to tak, že se v tomto čl. VI. odst. 2 Pravidel ve větě druhé a třetí nahrazuje slovo „rodičů“,
slovem „hlasujících“:
2. Pro možnost získání 500 bodů musí účastník soutěže splnit 4 povinné soutěžní aktivity na téma
„Zlepšení hygienických návyků dětí“ (dále jen „soutěžní aktivita“) (Bez splnění všech uvedených
4 povinných aktivit soutěžící nezíská 500 bodů, a jeho nárok se nijak nekrátí, např. soutěžící
nezíská 200 bodů za 2 splněné aktivity. Se svými splněnými aktivitami, se ale může ucházet o
body od hlasujících, viz odst. 3 tohoto čl. VI. pravidel). Zároveň je zveřejněna i 5 nepovinná
soutěžní aktivita, jejíž splnění je na rozhodnutí soutěžícího, splněním této nepovinné aktivity
nezískává soutěžící žádné body za splnění aktivity, může se však touto aktivitou ucházet o
získání jednotlivých bodů od hlasujících, (viz odst. 3 tohoto čl. VI. pravidel).
Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.domestosproskoly.cz, tedy dne 1. 8.
2017
Ostatní ustanovení Úplných pravidel soutěže „Domestos pro školy 2017“ zůstávají touto změnou nedotčena.
V Praze dne 1. 8. 2017

DODATEK Č. 1
k pravidlům soutěže „Domestos pro školy 2017“
1. Pořadatelem soutěže je
společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČ: 27709540, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 (dále jen
„pořadatel“).
2. Objednatelem soutěže je
společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha,
Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
C 2196 (dále jen „objednatel“).
V souladu s ustanovením čl. XV Ostatní ustanovení, odst. 7. Úplných pravidel soutěže „Domestos
pro školy 2017“ (dále jen „Pravidla“) rozhodl pořadatel soutěže se souhlasem objednatele soutěže o
změně Pravidel této soutěže a to tak, že dochází ke změně možnosti hlasování v soutěži.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. VI „Mechanika soutěže“ odst. 3 „Hlasování rodičů“
Pravidel, a to tak, že se tento čl. VI. odstavec 3. „Hlasování rodičů“ Pravidel:
Hlasování rodičů
1. Další body mohou účastníci získat na základě podpory rodičů jednotlivých žáků škol a školek. Za
rodiče se považuje uživatel internetu (fyzická osoba spotřebitel) starší 18 let, který navštíví
soutěžní stránky www.domestosproskoly.cz a zaregistruje se zde jako zákonný zástupce žáka,
studenta školy/ školky resp. jako rodič (dále jen „rodič“). Registrace na soutěžních stránkách
probíhá tak, že rodič do zde umístěného registračního formuláře pravdivě zadá:

-

svou e–mailovou adresu,
zvolí, kterou školu či školku, chce v rámci této soutěže sledovat a podporovat (maximálně je
možné zvolit dvě instituce, tedy max. 2 školy či školky, či kombinaci).
prohlásí, že je zákonným zástupcem žáka, studenta příslušné (jím zvolené) školy / školky,
potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu stanoveném těmito pravidly
a následně zvolí ikonu „odeslat“. Tímto okamžikem je příslušný rodič řádně registrován. Každý
rodič je oprávněn provést pouze jednu registraci na soutěžních stránkách.
Rodič bere na vědomí a souhlasí s použitím v rámci této soutěže jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údajů“) pro účely vyhodnocení soutěže společností Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (jakožto „správcem“). A dále pro marketingové účely správce, zejména pro nabízení výrobků a služeb, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o
novinkách správce a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.).
Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k
účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli v ČR, tj. zejména se bude jednat o pořadatele soutěže a dále další agentury spolupracující na této akci. Rodič bere na vědomí,
že mám práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k
údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož
i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018)
právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se může na
správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může podat stížnost.
Rodiči, který chce některou ze zvolených škol/školek aktivně podpořit, bude po splnění příslušné
aktivity příslušnou školou/školkou zaslán informační e-mail o splnění této soutěžní aktivity
školou/ školkou a výzvou k hlasování v této soutěži. Hlasování proběhne tak, že rodič otevře zaslaný odkaz o splnění příslušné soutěžní aktivity, zaslaný příslušným informačním e-mailem.
Tímto otevřením odkazu je automaticky přičten příslušnému soutěžícímu 1 bod.
Rodič je pro každou soutěžní aktivitu oprávněn hlasovat pouze jednou. V rámci celé soutěže tedy
může každý registrovaný rodič udělit celkem 5 hlasů jím vybrané škole/ školce, vždy však pouze
jeden hlas v rámci jedné splněné soutěžní aktivity u jedné jím zvolené školy/školky. Rodič tak
nemůže udělit hlas jiné škole/školce než kterou zvolil v rámci své registrace. V případě, že pořadatel soutěže zjistí, že se některý rodič zaregistroval na soutěžních stránkách opakovaně, či jinak
podvádí při udělování hlasů, je oprávněn veškeré jeho registrace smazat, a to včetně všech jím
udělených hlasů.
ruší a nahrazuje se tímto ustanovením:
Hlasování hlasujících
1. Další body mohou účastníci získat na základě podpory rodičů, rodiny, přátel, ale i známých
jednotlivých žáků škol a školek, ale i samotných škol a školek. Za rodiče, rodinu, přátele, ale i
známé jednotlivých žáků škol a školek, ale i samotných škol a školek, se považuje uživatel
internetu (fyzická osoba spotřebitel) starší 18 let, který navštíví soutěžní stránky www.domestosproskoly.cz a zaregistruje se zde jako hlasující (dále společně jen „hlasující“). Registrace na soutěžních stránkách probíhá tak, že hlasující do zde umístěného registračního formuláře pravdivě zadá:
svou e–mailovou adresu,

-

zvolí, kterou školu či školku, chce v rámci této soutěže sledovat a podporovat (maximálně je
možné zvolit dvě instituce, tedy max. 2 školy či školky, či kombinaci),
potvrdí svůj souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu stanoveném těmito pravidly,
a následně zvolí ikonu „odeslat“. Tímto okamžikem je příslušný hlasující řádně registrován.
Každý hlasující je oprávněn provést pouze jednu registraci na soutěžních stránkách.
Hlasující bere na vědomí a souhlasí s použitím v rámci této soutěže jím poskytnutých osobních
údajů (dále jen „údajů“) pro účely vyhodnocení soutěže společností Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781 (jakožto „správcem“). A dále pro marketingové účely správce, zejména pro nabízení výrobků a služeb, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o
novinkách správce a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.).
Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k
účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovateli v ČR, tj. zejména se bude jednat o pořadatele soutěže a dále další agentury spolupracující na této akci. Hlasující bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že má právo přístupu k
údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož
i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018)
právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se může na
správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může podat stížnost.
Hlasujícímu, který chce některou ze zvolených škol/školek aktivně podpořit, bude po splnění
příslušné aktivity příslušnou školou/školkou zaslán informační e-mail o splnění této soutěžní aktivity školou/ školkou a výzvou k hlasování v této soutěži. Hlasování proběhne tak, že hlasující
otevře zaslaný odkaz o splnění příslušné soutěžní aktivity, zaslaný příslušným informačním emailem. Tímto otevřením odkazu je automaticky přičten příslušnému soutěžícímu 1 bod.
Hlasující je pro každou soutěžní aktivitu oprávněn hlasovat pouze jednou. V rámci celé soutěže
tedy může každý registrovaný hlasující udělit celkem 5 hlasů jím vybrané škole/ školce, vždy
však pouze jeden hlas v rámci jedné splněné soutěžní aktivity u jedné jím zvolené školy/školky.
Hlasující tak nemůže udělit hlas jiné škole/školce než kterou zvolil v rámci své registrace. V případě, že pořadatel soutěže zjistí, že se některý hlasující zaregistroval na soutěžních stránkách
opakovaně, či jinak podvádí při udělování hlasů, je oprávněn veškeré jeho registrace smazat, a to
včetně všech jím udělených hlasů.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. XIII „Osobní údaje a jiné údaje o soutěžících a
dalších osobách“ odst. 1 „Hlasování rodičů“ Pravidel věta první, a to tak, že se v tomto čl.
XIII. odstavec 1. Pravidel ve větě první nahrazuje slovo rodič, slovem „hlasující“:
1. Účastí v soutěži souhlasí účastník, jakož i další osoby (např. „hlasující“ viz výše), které pro účely soutěže případně poskytnou své osobní nebo jiné údaje (dále jen „účastník“), se zařazením takto poskytnutých údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se
sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika, IČ: 186 27 781 jakožto
správce (dále jen „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele
pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj.
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány správcem po dobu nezbytně
nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Účastník bere na
vědomí, že tam, kde se jedná o osobní údaje, má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj.

zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o likvidaci svých údajů, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování
povinností Společností dle předešlé věty se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. XV. „Ostatní ustanovení“ odst. 10 Pravidel věta třetí,
a to tak, že se v tomto čl. XV. odst. 10 Pravidel ve větě třetí nahrazuje slovo „rodičem“, slovem
„hlasujícím“:
10. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít
podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v
rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto
rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností smazat veškeré hlasy udělené příslušným hlasujícím, pokud má důvodné pochybnosti o
způsobu jejich udělení. Jakékoliv obcházení hlasovací mechaniky je důvodem pro vyloučení ze
soutěže, jakož i pro odstranění všech takto získaných „hlasů“.
V tomto ohledu, tak docházení ke změně v čl. VI. „Mechanika soutěže“ odst. 2 Pravidel věta druhá
a třetí, a to tak, že se v tomto čl. VI. odst. 2 Pravidel ve větě druhé a třetí nahrazuje slovo „rodičů“,
slovem „hlasujících“:
2. Pro možnost získání 500 bodů musí účastník soutěže splnit 4 povinné soutěžní aktivity na téma
„Zlepšení hygienických návyků dětí“ (dále jen „soutěžní aktivita“) (Bez splnění všech uvedených
4 povinných aktivit soutěžící nezíská 500 bodů, a jeho nárok se nijak nekrátí, např. soutěžící
nezíská 200 bodů za 2 splněné aktivity. Se svými splněnými aktivitami, se ale může ucházet o
body od hlasujících, viz odst. 3 tohoto čl. VI. pravidel). Zároveň je zveřejněna i 5 nepovinná
soutěžní aktivita, jejíž splnění je na rozhodnutí soutěžícího, splněním této nepovinné aktivity
nezískává soutěžící žádné body za splnění aktivity, může se však touto aktivitou ucházet o
získání jednotlivých bodů od hlasujících, (viz odst. 3 tohoto čl. VI. pravidel).
Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.domestosproskoly.cz, tedy dne 1. 8.
2017
Ostatní ustanovení Úplných pravidel soutěže „Domestos pro školy 2017“ zůstávají touto změnou nedotčena.
V Praze dne 1. 8. 2017

