
Pravidla soutěže 

„Které jsou nej?“ 

(dále jen „Pravidla Soutěže“) 

 

1 ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

 Organizátorem propagační soutěže „Které jsou nej?“ (dále jen „Soutěž“) je společnost 

DEICHMANN-OBUV s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno-Štýřice, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 50367, 

IČ: 267 31 185, DIČ CZ26731185 (dále jen „Organizátor“).  

 Soutěž se řídí pravidly uvedenými v těchto Pravidlech Soutěže, která popisují práva a 

povinnosti jejich účastníků a pravidla soutěžního procesu. 

 

2 DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

 Soutěž bude probíhat od 10. 5. 2021 do 19. 5. 2021 (dále jen „Doba konání soutěže“). 

 Soutěž bude probíhat na území České republiky. 

 

3 ÚČAST V SOUTĚŽI  

 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s plnou svéprávností, která má 

korespondenční adresu na území České republiky a splní stanovená Pravidla Soutěže. Osoby 

mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce, a to 

jak s jeho účastí v Soutěži, tak s těmito Pravidly Soutěže, jejími podmínkami, včetně souhlasu 

se zpracováním osobních údajů dle článku 8 těchto Pravidel Soutěže (dále jen „Účastník“).  

 Výslovný souhlas zákonného zástupce ve výše uvedeném smyslu je v případě výhry povinen 

Výherce doložit písemně. V případě, že tak neučiní, je Organizátor oprávněn jej ze Soutěže 

vyloučit. 

 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi či 

k dalším osobám pověřeným zajištěním této Soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv 

z takových osob ve vztahu osob blízkých. Blízkou osobou se myslí osoba ve smyslu § 22 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).  

 

4 PRŮBĚH A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

 Organizátor na svém profilu na Facebooku https://www.facebook.com/deichmann.obuv/ 

zveřejnil a vyhlásil dne 10. 5. 2021 soutěž s názvem „Které jsou nej?“ prostřednictvím 

soutěžního příspěvku („Soutěžní příspěvek“). 

 Do Soutěže bude zaregistrován každý Účastník, který splní všechny následující podmínky 

v rámci Doby konání soutěže (dále jen „Registrace“):  

1. Splní soutěžní úkol „Napište nám artiklové číslo nejkrásnějšího páru obuvi od 

Deichmanna do komentáře k soutěžnímu příspěvku“.  

https://www.facebook.com/deichmann.obuv/


 Odpovědi zařazené do Soutěže musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně 

zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Odpovědi nesmí porušovat nebo 

nabádat k porušování právních předpisů.  

 

 

5 VÝHRA  

 V Soutěži je možné vyhrát celkem 3 ks dárkových karet na nákup zboží v prodejnách 

Deichmann v hodnotě á 500 Kč (dále jen „Výhra“). Výhru do Soutěže poskytl Organizátor. 

 Účastník, který v souladu s Pravidly Soutěže vyhraje Výhru dle bodu 5.1 tohoto článku (dále 

jen „Výherce“), může tuto Výhru použít ve svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby. 

 Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhru. 

 

6 LOSOVÁNÍ VÝHERCE 

 V Soutěži vyhrává Účastník, jehož odpověď bude vylosována ze všech došlých odpovědí 

k Soutěžnímu příspěvku. 

 Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do Soutěže nebo vyřadit ze Soutěže takové 

odpovědi, které nesplňují podmínky Soutěže či jsou jiným způsobem nevhodné. 

 V období od 20. 5. 2021 do 31. 5. 2021 se uskuteční slosování. V sídle Organizátora se při 

náhodném automatickém rolování všech odpovědí Účastníků zapojených do Soutěže 

k Soutěžním příspěvkům vylosují přes mobilní aplikaci Facebook tři Výherci Výhry dle bodu 

5.1 Pravidel Soutěže, a to tak, že se automatické rolování všech odpovědí Účastníků 

manuálně zastaví na konkrétní odpovědi Účastníka k Soutěžnímu příspěvku, přičemž tři takto 

vylosovaní jsou Výherci Výhry dle bodu 5.1. Pokud by se po provedení slosování dle tohoto 

bodu nedal Výherce jednoznačně určit, zejména pokud by se automatické rolování manuálně 

zastavilo na rozhraní dvou odpovědí splňujících podmínky dle bodu 4.2 Pravidel Soutěže, 

takovéto losování Výherce není platné a Výherce se určí novým losováním dle tohoto bodu. 

 Slosování se provede za účasti komise složené ze tří členů určených Organizátorem (dále jen 

„Komise“). Po uskutečnění slosování Komise zhotoví zápis, ve kterém osvědčí průběh 

slosování a ve kterém bude uveden Výherce, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených 

v Registraci. Členové Komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, 

zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů. 

 Výherce Soutěže bude zveřejněn v přiměřené lhůtě po skončení Soutěže přes Soutěžní 

příspěvek na Facebookovém profilu Organizátora, přičemž Výherce bude označen křestním 

jménem a prvním písmenem příjmení uvedeným v Registraci, případně názvem svého 

uživatelského profilu na Facebooku („uživatelský profil“). Výherce bude Organizátorem 

o získání Výhry rovněž informován postupem dle bodu 7.1 Pravidel Soutěže.  

 Organizátor důrazně upozorňuje, že je zakázáno jakékoliv podvodné či nekalé jednání, které 

je považováno za porušení podmínek Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit 

Účastníka ze Soutěže nebo nepředat Výhru v případě, že zjistí podvodné či nekalé jednání ze 

strany některého z Účastníků Soutěže nebo bude mít na takové jednání ze strany některého 

z Účastníků Soutěže či jiné osoby, která by Účastníkovi dopomohla k získání Výhry, důvodné 



podezření. Tímto není dotčena platnost bodu 7.7 těchto Pravidel Soutěže. 

 

7 ODEVZDÁNÍ VÝHRY 

 Organizátor uvědomí Výherce o Výhře v Soutěži prostřednictvím komentáře k Soutěžnímu 

příspěvku navazujícího na komentář, kterým se Výherce registroval do Soutěže, se žádostí 

o zaslání jména, příjmení a korespondenční adresy Výherce na území České republiky za 

účelem odeslání Výhry, a to v přiměřené lhůtě od uskutečnění příslušného slosování. Pokud 

Výherce do sedmi dnů od uvědomění o Výhře nepotvrdí e-mailem na adresu smedia-

cz@deichmann.com a současně nezašle své kontaktní údaje nezbytné pro odeslání Výhry, 

může být vyloučen ze Soutěže. 

 Výhra bude odeslána Výherci poštovní zásilkou v přiměřené lhůtě od skončení Soutěže na 

adresu uvedenou v Registraci. Výherce musí uvést doručovací adresu na území České 

republiky. V opačném případě je Organizátor oprávněn jej ze Soutěže vyloučit. 

 Organizátor je oprávněn jednostranně změnit způsob doručení Výhry Výherci. 

 Výherce bude ze Soutěže vyloučen v případě,  

(a) pokud nebude možné jej identifikovat nebo kontaktovat, nebo pokud jsou údaje uvedené 

v Registraci či doručovací údaje Výherce smyšlené nebo nepravdivé, 

(b) pokud nepošle doručovací údaje nezbytné pro odeslání Výhry dle bodu 7.1 těchto 

Pravidel Soutěže, zásilka s Výhrou se Organizátorovi vrátí jako nepřevzata v odběrní lhůtě, 

nedoručená či nedoručitelná nebo Výherce odmítne převzít Výhru,  

(c) pokud má Organizátor důvodné podezření, že Výherce dosáhl Výhry nekale, v rozporu 

s dobrými mravy, zneužitím nebo porušením Pravidel Soutěže nebo v souvislosti 

s porušením všeobecně závazných právních předpisů, 

(d) pokud se (i dodatečně) zjistí, že Výherce nesplňuje jakoukoli podmínku uvedenou v bodě 

4.2 a 4.3 Pravidel Soutěže. 

 Výherce může být ze Soutěže vyloučen v případě, že jsou údaje uvedené v Registraci či 

doručovací údaje Výherce neúplné, a Výherce je nedoplní nebo neopraví ani ve lhůtě do sedmi 

dnů od uvědomění. Tímto není dotčena platnost bodu 7.7 těchto Pravidel Soutěže. 

 Pokud bude po odevzdání Výhry zjištěna skutečnost odůvodňující vyloučení Výherce ze 

Soutěže, je tento Výherce povinen Výhru vrátit. 

 V případě, že bude ze Soutěže Výherce vyloučen, nebude Výhra vůbec poskytnuta. 

 

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Účastník tímto bere na vědomí, že Organizátor jako správce bude zpracovávat jeho osobní 

údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a korespondenční adresa, příp. název 

uživatelského profilu Účastníka za účelem Registrace do Soutěže, resp. odevzdání Výhry; kdy 

právním titulem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje zpracovávané na základě 

právního titulu dle § 43 odst. 3 písm. b) zákona o zpracování osobních údajů, bude Organizátor 

zpracovávat po dobu trvání Soutěže a 3 měsíce od jejího ukončení. Osobní údaje 

zpracovávané na základě právního titulu dle § 43 odst. 3 zákona o zpracování osobních údajů 

bude Organizátor zpracovávat po dobu trvání Soutěže, a dále do doby odvolání souhlasu, 

mailto:smedia-cz@deichmann.com
mailto:smedia-cz@deichmann.com


maximálně však po dobu 3 let od udělení souhlasu. Účastník má právo tento souhlas kdykoli 

odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před 

jeho odvoláním. Osobní údaje Účastníka nebudou poskytnuté třetím stranám. 

 Výherce tímto bere na vědomí, že jeho křestní jméno a první písmeno jeho příjmení, příp. 

název jeho uživatelského profilu mohou být zveřejněny na doméně Organizátora 

https://corpsite.deichmann.com/cz-cs, na sociálních sítích Organizátora 

https://www.facebook.com/deichmann.obuv/ a https://www.instagram.com/deichmann.cz/ a 

v propagačních, interních materiálech a interním časopise Organizátora, a to na základě 

právního titulu dle § 43 odst. 3 písm. b) zákona o zpracování osobních údajů, po dobu 12 

měsíců od začátku Soutěže.  

 Účastník má právo: 

- požadovat od Organizátora informaci, jaké osobní údaje Účastníka zpracovává, 

- požadovat aktualizaci nebo opravu osobních údajů, 

- požadovat po Organizátorovi výmaz těchto osobních údajů, 

- podat námitky proti zpracování osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Případné otázky týkající se ochrany osobních údajů může Účastník zaslat prostřednictvím e-

mailové adresy: service-cz@deichmann.com. 

 Účastník, který poskytne své osobní údaje v souladu s Pravidly Soutěže, odpovídá za to, že 

jím poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé. Účastník svojí registrací 

stvrzuje, že byl Organizátorem obeznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů a 

že mu byly předem před jejich získáním oznámeny všechny informace související se 

zpracováním osobních údajů.  

 Účastník má právo souhlas k odběru newsletteru (kdykoli písemnou žádostí doručenou 

Organizátorovi) odvolat. Účastník může odvolání souhlasu uplatnit následujícím způsobem: 

- e-mailovou zprávou zaslanou na adresu: service-cz@deichmann.com,  

- telefonicky na lince: 840 777 778, 

- zasláním písemné žádosti na adresu sídla Organizátora s uvedením textu „GDPR – 

odvolání souhlasu“ na obálce. 

 

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv a i bez uvedení důvodu Soutěž zrušit anebo změnit 

Pravidla Soutěže.  

 Každý Účastník zapojením do Soutěže souhlasí a prohlašuje, že společnost Facebook vůči 

němu nemá žádné závazky, a současně Organizátor Soutěže vyhlašuje, že Soutěž není nijak 

sponzorovaná, podporovaná ani řízená Facebookem a není s ním nijak spojená. Tato Soutěž 

není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti 

Facebook. 

 V případě nesrovnalostí je Účastník oprávněný písemně požádat Organizátora o prozkoumání 

souladu postupu s Pravidly Soutěže, a když nebude jeho námitkám vyhověno, Účastník je 

oprávněný obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).  

 Výhry, které získají účastníci (výherci), představují výhry po zdanění, pokud nejsou od daně 

osvobozeny. Výhry v hodnotě přesahující 10 000 Kč (za každou jednotlivou soutěž) podléhají 

https://corpsite.deichmann.com/cz-cs
https://www.facebook.com/deichmann.obuv/
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srážkové dani, kterou je povinen srazit a odvést organizátor soutěže. Výherce je při tom 

povinen poskytnout Organizátorovi plnou součinnost.  

 Na zařazení do Soutěže a do losování, ani na Výhru v Soutěži nemají Účastníci právní nárok. 

Vymáhání Výher je vyloučeno. Účastník bere na vědomí, že nemá nárok na úhradu žádných 

nákladů, které vynaloží v souvislosti s účastí v Soutěži a/anebo s Výhrou. Organizátor 

neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s neuplatněním, nepřevzetím, vzdáním se 

anebo nevyužitím Výhry. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nesprávné osobní údaje 

poskytnuté Účastníkem do Soutěže.  

 Pravidla Soutěže stanovují všeobecné a úplné podmínky pro účast v Soutěži, popisují práva a 

povinnosti jejich Účastníků (Výherců) a Organizátora. Tato Soutěž je propagační soutěží, která 

slouží jen na podporu jména a prodeje zboží Organizátora a není hazardní hrou podle § 3 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Pravidla Soutěže se řídi 

právním pořádkem České republiky. 

 Každý Účastník zapojením se do Soutěže vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly Soutěže 

a zavazuje se je dodržovat.  

Tato Pravidla Soutěže budou zveřejněna na webových stránkách Organizátora, tj. 

http://corpsite.deichmann.com/cz-cs/media/ke-stazeni/. 

Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 5. 2021. 

 

V Brně, dne 10. 5. 2021. 

 


