
Pravidla soutěže 
PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Volte Weber“ 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Saint-Gobain Construction 
Products CZ a.s., divize Weber, se sídlem Praha 8, Smrčkova 2485/4, PSČ 180 00, IČ 
250290673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B., vložka 9601 (dále jen „pořadatel“). 

2. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá výhradně na webových stránkách www.volte-weber.cz, a to 
v termínu od 16. 8. do 31. 10. 2021 včetně (dále jen „doba a místo trvání soutěže“). 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18-ti let s plnou právní způsobilostí a 
s adresou pro doručování na území České republiky, které jsou platně 
zaregistrovány na stránkách www.volte-weber.cz (dále jen „soutěžící“). 
 
3.2. Podmínkou účasti je úplné vyplnění soutěžního registračního formuláře, 
zveřejněného na stránkách www.volte-weber.cz, zaslání 1 soutěžní fotografie a 
potvrzení souhlasu s jejím zveřejněním a publikováním. Tímto souhlasem soutěžící 
zároveň potvrzuje, že disponuje i souhlasem případných dalších zobrazených osob 
na soutěžní fotografii se zveřejněním.  
 
3.3. Soutěžní fotografií se rozumí fotografie nahraná do soutěžního registračního 
formuláře soutěžícím, který je uveden na stránkách www.volte-weber.cz. 
Pořadatel si tímto vyhrazuje právo kontroly před samotným nahráním soutěžní 
fotografie. Fotografie musí odpovídat zadání soutěže a nesmí obsahovat nevhodný 
či závadný obsah. Tyto fotografie budou vyloučeny ze soutěže. 
 
3.4. Každý soutěžící může soutěžní registrační formulář vyplnit a soutěže se 
účastnit pouze jednou. 

4. VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 

4.1. Do soutěže byly pořadatelem vloženy tyto výhry:  
• 1. cena – Skútr VESPA Sprint 125 
• 2. cena – elektrokolo CRUSSIS 
• 3. cena – elektrokoloběžka  

4.2. Výhru získají 3 soutěžící, kteří správně vyplní a doručí soutěžní registrační 
formulář a ve veřejném hlasování získají nejvyšší počet hlasů. Po uplynutí soutěže 
budou na základě výsledků hlasování zveřejněni výherci. 

4.3. Každý soutěžící může soutěžní registrační formulář vyplnit a zaslat pouze 
jednou. 
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4.4. Výherce bude o výhře informován sdělením zástupce pořadatele na kontaktní 
údaje uvedené v soutěžním registračním formuláři. 

4.5. Jména výherců budou zveřejněna na webových stránkách www.volte-
weber.cz a případně dalších médiích. 

4.6. Výhry budou předány výhradně osobně na adrese firmy Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s., divize Weber, Radiová 3, 102 00  Praha 10 v předem 
domluveném termínu. 

4.7. Výherce soutěže souhlasí s osobním převzetím výhry a současně s 
fotodokumentací předání a také zveřejnění fotodokumentace na webových 
stránkách a dalších médiích. 

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

5.1. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu 
k pořadateli, či k dalším společnostem patřícím do koncernu pořadatele, jejich 
rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel(ka), 
sourozenec a osoby jim blízké. 

5.2. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří soutěžní registrační 
formulář vyplní více než jednou či nepravdivě.  

5.3. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří zašlou nevhodnou či 
závadnou soutěžní fotografii. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného 
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu 
výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu 
s těmito pravidly. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže 
včetně doby její platnosti či soutěž předčasně ukončit. 

6.2. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

6.3. Pořadatel není povinen vstoupit do korespondence se soutěžícími. 

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, 
případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez 
náhrady, ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na fiktivní hlasování. 
Hlasování podléhá průběžné kontrole a nebudou započteny hlasy vložené přes 
VPN proxy servery. Hlasování je povoleno pouze z IP adres v rámci ČR. 
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7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Osobní údaje Soutěžících/zástupců Soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa bydliště/sídla, e-mailová adresa a telefon, předané Pořadateli budou 
zpracovány Pořadatelem jako správcem osobních údajů, a to pro účely účasti 
Soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům Soutěže. 
Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže je č. 6 odst. 
1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, 
bez jehož splnění se zájemce nemůže Soutěže zúčastnit a Pořadatel nebude 
schopen zajistit odeslání/předání výhry Soutěžícímu. Zpracování osobních údajů 
bude trvat po dobu trvání Soutěže a 365 dnů po jejím skončení, tj. po předání výher. 

7.2. Osobní údaje poskytnuté Soutěžícími bude zpracovávat Pořadatel, a dále 
mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé 
marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování Soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, 
daňoví a právní poradci. 

7.3. Každý Soutěžící/zástupce Soutěžícího má jako subjekt údajů následující práva: 
a. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat

informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je
rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně
zpřístupněny;

b. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných
údajů;

c. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li
osobní údaje zpracovávány nezákonně;

d. právo na omezení zpracování osobních údajů;
e. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se

jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe,
nebo pro jiného správce osobních údajů;

f. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti
profilování;

g. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů; v případě práv Soutěžícího, které mu plynou z platných
právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti 
kontaktovat Pořadatele jsou uvedeny na webové stránce Pořadatele GDPR Saint-
Gobain. Pořadatel ustanovil koordinátora ochrany osobních údajů v rámci ČR, na 
kterého se můžete obrátit na emailovou adresu petra.loulova@saint-gobain.com.  
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8. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže k dispozici na 
adrese www.volte-weber.cz 

V Praze dne 15. 8. 2021 
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