
 

 

Pravidla soutěží pořádaných na 

webových stránkách „www.gynella.cz“ 

 
(1) Pořadatelé soutěží: 

HEATON k. s., se sídlem Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl A, vložka 76116 (dále jen „Pořadatel“). 

(2) Úvodní ustanovení: 

Tato rámcová pravidla upravují obecné podmínky soutěží pořádaných na webových 

stránkách www.gynella.cz, konkrétní pravidla jednotlivých soutěží může Pořadatel 

stanovit bližšími podmínkami specifickými pro danou soutěž, zejména specifikaci 

konkrétních úkolů, délky trvání dílčí soutěže a způsobu výběru výherce. 

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

průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě 

změny pravidel soutěže bude jejich aktuální znění nahráno na příslušné webové 

stránce oznamující soutěž. 

(3) Podmínky účasti: 

Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která má 
adresu pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky. 

Používáme-li v těchto pravidlech označení výherce nebo soutěžící v jednotném nebo 
množném čísle, vztahuje se toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky 
soutěže. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti HEATON k.s., IČO: 
26206285, se sídlem Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4 a dalších společností 
podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby 
blízké. 

Soutěžící musí být před vstupem do soutěže registrovaným uživatelem na webové 

stránce www.gynella.cz  

Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Zapojení do soutěže z více 
emailových adres je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku 
na jakoukoli kompenzaci. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající 
falešné nebo fiktivní emaily a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje. 

(4)Popis soutěže a způsob jejího hodnocení: 

Doba trvání soutěže je vždy stanovena v podmínkách každé dílčí soutěže. 

Soutěžící je na pokyn Pořadatele nebo jím pověřených osob povinen vyplnit údaje 
nezbytné pro splnění pravidel soutěže, jako např.: 

a. Jméno 

b. Příjmení 
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c. Věk 

d. Adresa 

e. Telefonní číslo nebo e-mailová adresa 

(V případě soutěžícího mladšího 18 let je možnost účasti v soutěži možná jen s 
prokazatelným souhlasem zákonného zástupce nebo osoby pověřené k dohledu nad 
nezletilým. V případě nesplnění těchto podmínek je pořadatel a jím pověřené osoby 
oprávněn vyloučit uchazeče bez náhrady ze soutěže.) 

Soutěžící na pokyn Pořadatele nebo jím pověřené osoby splní jeden z následujících 
soutěžních úkolů: 

a. Správná odpověď na soutěžní otázku. 

b. Případně jiný soutěžní úkol uvedený v pravidlech dílčí soutěže. 

Vítěz bude Pořadatelem nebo jím pověřenými osobami vyhlášen po uplynutí soutěže 
a po vyhodnocení výsledků pověřenými osobami, a to na webu a e-mailem. Pořadatel 
nenese odpovědnost za případné nedoručení informace o vítězi. 

Výherci se stanou soutěžící, kteří: 

• zodpoví správně soutěžní otázku dílčí soutěže a jejich odpověď bude v určitém 
předem určeném pořadí, stanoveném pravidly každé dílčí soutěže, případně splní 
jiné podmínky platné pro danou soutěž.  

(5) Ceny: 

Jednotlivé ceny jsou určeny vždy v každé dílčí soutěži. 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě neočekávaných komplikací nahradit výše 
uvedené ceny jinými věcnými cenami obdobné či nižší hodnoty. Vítěz soutěže nemá 
právo po Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění. Případně požadovat jiná 
náhradní plnění. 

Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy 
nelze je právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu 
za jiné zboží. 

Nebude-li možné výhru doručit výherci na jím poskytnutou adresu v uživatelském 
profilu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen Pořadateli nahradit náklady 
vynaložené na opětovné zabalení a dopravu výhry. 

(6) Ochrana osobních údajů: 

Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
poskytnutých osobních údajů potřebných pro účel realizace soutěže dle těchto 
pravidel. Osobní údaje budou užity zejména pro účast v soutěži, vedení a vyhodnocení 
soutěže, komunikaci s výhercem a za účelem předání výhry, a to zejména po dobu 
trvání soutěže a následně 90 dní z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a 
realizace výher. 

Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany 
dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 2 let. Správcem a 
zpracovatelem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických 
osob Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) a Zákona o zpracování 
osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) je Pořadatel soutěže. 



 

 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, 
korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail a další údaje poskytnuté při registraci 
a v průběhu soutěže. Soutěžící zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů pro 
marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na 
dobu 5 let od prvního přihlášení do soutěže Pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje 
souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v 
rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených 
Pořadatelem soutěže. Do zpracování osobních údajů mohou být zapojeny tyto 
subjekty jakožto zpracovatelé: 

• poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., 
se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977, 

• poskytovatel softwaru Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem 
Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665, 

• poskytovatel výhry, který je specifikován u každé dílčí soutěže. 

Osobní údaje mohou být předány dalším třetím osobám v souvislosti s udělením, 
zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo 
dopravě výher v soutěži. 

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na 
opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování 
osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená 
v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely je soutěžící 
oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu 
vyhlašovatele gynella@gynella.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy 
nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz. V případě zpětvzetí souhlasu však nebude moci 
Pořadatel vyhodnotit účast soutěžícího v soutěži či jej informovat o případné výhře. 

Soutěžící má v souladu s Obecným nařízením tato práva: 

• požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává, 

• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování, 

• požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

• právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

• právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Obecného 
nařízení o zpracování osobních údajů byla porušena. 

(7) Závěrečná ustanovení: 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 
dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 
pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení 
soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze 
soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení 
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pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení 
právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které 
je dle posouzení Pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování 
pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. 
manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem 
výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Pořadatel oprávněn učinit 
kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. 

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. 

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat a 
souhlasí i se zpracováním osobních údajů. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích 
pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na Pořadatele na e-
mailovou adresu: gynella@gynella.cz  

 

V Praze dne 18. 11. 2019 

za HEATON k.s. 

 

Natálie Kazíková 

Corporate Marketing Manager 
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