
SÚŤAŽ PILOT SK

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE
1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže
značky PILOT PEN („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných
dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.
1.2 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Václav Čížek s.r.o. so sídlom Do Čertous
2620/11, 193 21  Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478 (ďalej
iba „usporiadateľ“).
1.3 Sprostredkovateľom súťaže je spoločnosť Fragile media s.r.o. so sídlom
Jankovcova 1037/49, 170 00  Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (ďalej iba
„sprostredkovateľ“).
Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom instagramového účtu @pilotpensk (ďalej iba
„instagramový účet“). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete
Instagram (ďalej iba „Instagram“) a nijako s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi
Instagramu nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči
účastníkom súťaže; spoločnosť Instagram Inc. je tak úplne oslobodená od
akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže je uzrozumený s
tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi a sprostredkovateľovi súťaže a
nie Instagramu.

2. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v dobe od 16. 8. 2021 9:00:00 do
19. 9. 2021 23:59:59, a to vrátane týchto dní („Doba konania Súťaže“ a „Miesto
konania Súťaže“) na sociálnych sieťach Instagram – instagramovom profile
https://www.instagram.com/pilotpensk/.

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
3.1 Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia 15 rokov alebo fyzická osoba
mladšia 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry v zastúpení zákonného zástupcu s
bydliskom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej iba
„súťažiaci“).
Účasť v súťaži prostredníctvom instagramového účtu inej osoby je vylúčená.
Osoby v pracovnoprávnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi či
sprostredkovateľovi a osoby týmto osobám blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012
Sb., občiansky zákonník, sú zo súťaže vylúčené. V prípade, že sa niektorá z týchto
osôb stane výhercom, výhra sa odovzdá novému vylosovanému.
Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky
súťaže.

3.2 Súťažiaci musí byť užívateľom Instagramu a mať po celú dobu konania Súťaže
aktívny svoj osobný instagramový účet, zároveň tento Súťažiaci musí splňovať
všetky pravidlá použitia Facebooku či Instagramu. V prípade zániku facebookového /
instagramového účtu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho
aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Usporiadateľom vylúčený zo
Súťaže.
3.3 Každý sa môže zúčastniť iba prostredníctvom jediného instagramového účtu na
Instagrame. V prípade, že by sa ten istý Súťažiaci zúčastnil z viacerých účtov, budú
všetky jeho odpovede zo všetkých účtov zo Súťaže vyradené.

https://www.instagram.com/pilotpensk/


3.4 Účasť v súťaži prostredníctvom facebookového/instagramového účtu inej osoby
je vylúčený.
3.5 Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia
všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek
podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými
Súťažiacimi a Súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v týchto Pravidlách
podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.
3.6 Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže
jednotlivými Súťažiacimi. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť
Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v
Súťaži podvodným jednaním alebo iným jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými
mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení
Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

4. MECHANIKA SÚŤAŽE
4.1 Súťaž je rozdelená do 4 samostatných súťažných kôl. Každý týždeň od 16. 8. do
12. 9. bude prebiehať jedno súťažné kolo. A to 1. kolo 16. 8. – 22. 8., 2. kolo 23. 8.
– 29. 8., 3. kolo 30. 8. – 5. 9. a 4. kolo 6. 9. – 12. 9..
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť ešte doplnkové 5. kolo v období 13. 9. -
19. 9..
4.2 Záujemca, ktorý splňuje stanovené podmienky, sa zúčastní Súťaže tak, že sa v
dobe konania preklikne z reklamy, alebo sám nájde na instagramovom profile
@pilotpensk záložku s AR filtrami, a odohraje najmenej 1 hru v AR filtri.
4.3 Svoj finálny výsledok (skóre) súťažiaci nahrá alebo vyfotí do svojho Stories. Toto
vlastné vytvorené Stories zverejní spoločne s označením profilu @pilotpensk.
4.4 Zo všetkých Súťažiacich v Slovenskej republike, bude ako výherný označený ten
s najvyšším dosiahnutým skóre v každom súťažnom kole. Súťažiaci sa môže v
jednom kole zúčastniť viackrát, počítať sa bude iba nahrané Stories s najvyšším
dosiahnutým skóre. Ak súťažiaci vyhrá v jednom kole, nemôže už vyhrať v
akomkoľvek ďalšom súťažnom kole.
4.5 V prípade rovnakej veľkosti najvyššieho skóre rozhoduje skorší čas zdieľanie
výsledku vo Stories.

5. VÝHRA V SÚŤAŽI
5.1 Výhra v Súťaži je balenie produktov Pilot Pen v brandovanom boxe. V jednom
súťažnom kole sa rozdeľuje jedna výhra. V poslednom bonusovom kole je možné
rozdeliť 2 výhry medzi 2 súťažiacich s najvyšším skóre.
5.2 Každý Súťažiaci môže získať iba jednu (1) Výhru.
5.3 Výhercovia budú Usporiadateľom kontaktovaní prostredníctvom instagramovej
správy („Výzva“), a to najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia Doby konania
Súťaže, prípadne označení v komentári pod súťažným príspevkom.
5.4 Súťažiaci, ktorí nezískali Výhru, nebudú nijako vyrozumení.
5.5 Výherca je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia Výzvy potvrdiť
svoj záujem o Výhru prostredníctvom facebookovej/instagramovej správy zo svojho
osobného facebookového/instagramového účtu a postupovať podľa pokynov
Usporiadateľa. V prípade, že Výherca do 5 pracovných dní od doručenia Výzvy
nepotvrdí svoj záujem o Výhru, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.
5.6 Výhry budú Výhercom na náklady Usporiadateľa zaslané na adresu, ktorú
Výhercovia uviedli v odpovedi na Výzvu, alebo odovzdané Výhercom osobne, a to
podľa pokynov Usporiadateľa, najneskôr do 3 týždňov od potvrdenia záujmu o výhru,
resp. poskytnutia adresy k odoslaniu výhry. V prípade, že si Výherca Výhru
neprevezme, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.



5.7 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na
uplatnenie Výhry podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne či v lehote
podľa článku 5.5 týchto Pravidiel nepotvrdí svoj záujem o Výhru, Usporiadateľ
vylosuje náhradného Výhercu, prípadne je na rozhodnutí Usporiadateľa, ako s touto
Výhrou naloží.
5.8 Ak si Výherca Výhru aj cez rozumne vynaložené úsilie Usporiadateľa
neprevezme, bude Usporiadateľ postupovať rovnako ako v prípade popísanom v
článku 5.7 týchto Pravidiel.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVOLENIE K OBSTARANIU A POUŽITIU
ZÁZNAMU
6.1 Účasťou v Súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že Sprostredkovateľ, ako správca
osobných údajov, je oprávnený ich osobné údaje v rozsahu údajov požadovaných
Usporiadateľom v súlade s týmito Pravidlami (teda v rozsahu mena, priezviska,
instagramového účtu a adresy pre odoslanie Výhry), prípadne ďalších údajov
oznámených Usporiadateľovi, spracovávať pre účely účasti v Súťaži a to po dobu
nevyhnutnú pre usporiadanie Súťaže, doručenie Výhry a prípadnú kontrolu zo strany
verejnoprávnych orgánov.
6.2 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Usporiadateľom a ďalej
nasledujúcim spracovateľom: spoločnosťou Fragile media s.r.o., s registrovaným
sídlom Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO:
28212797, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel C, spisová značka 133003. Spracovanie osobných údajov môže byť
vykonávané prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a
aplikácií, ktoré však usporiadateľ v súčasnej dobe pre tieto účely nevyužíva.
6.3 Ako subjekt údajov má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú
z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o právo (i) na
prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných
údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak
už nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak
spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť
námietku, po ktorej spracovanie osobných údajov Súťažiaceho bude ukončené, ak sa
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo prevažujú
nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, prevažne, ak je dôvodom
prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so
sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu
osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
7.1 Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na
www.pilotstickerky.sk.
7.2 Usporiadateľa je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na
social@fragile.cz.
7.3 Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje
sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré
nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
7.4 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o
dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti na Súťažiacom.
7.5 Sprostredkovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v
súťaži či v súvislosti s užívaním výhier. Výhru nie je možné reklamovať.
Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani v inom plnení.



Spracovateľ osobných údajov a ochrana osobnosti
Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom, udeľuje súhlas so spracovaním a použitím ním
poskytnutých údajov, a to konkrétne: meno, priezvisko a prípadne aj adresa bydliska
(ďalej iba „osobné údaje“), v databáze spoločnosti Václav Čížek s.r.o. so sídlom Do
Čertous 2620/11, 193 21  Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ:
CZ03440478, ako správcovi, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZOOÚ“) a ďalej v zmysle
Obecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej iba „GDPR“).
Tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci poskytuje za účelom
preverenia jeho platnosti účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a zaslania výhry, ako
aj pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, ako aj pre zasielanie
obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.
480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších
predpisov, a to na dobu troch (3) rokov. Výherca zároveň vyjadruje súhlas s tým,
aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a k účelom vyššie uvedeným
spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom.
Účastník berie na vedomie, že má práva podľa ZOOÚ, tj. najmä, že poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné. Avšak v prípade, že výherca usporiadateľovi osobné
údaje potrebné pre zaslanie výhry neposkytne, nemôže mu byť výhra zaslaná.
Výherca súhlas s poskytnutím osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným
oznámením doručeným usporiadateľovi. Po dobu, na ktorú je tento súhlas udelený,
má výherca právo na informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov a
právo žiadať usporiadateľa o vysvetlenie, odstránenie chybného stavu vrátane
blokovania, vykonania opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov a právo
obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov. Výherca je
oprávnený požadovať informáciu, aké osobné údaje o ňom usporiadateľ spracováva,
a to v rozsahu stanovenom ZOOÚ. Informácia bude poskytnutá bez zbytočného
odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie
tejto informácie. Výherca môže svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení
kedykoľvek bezplatne odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže
obrátiť na správcu (usporiadateľa) alebo aj priamo na
https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Výherca súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne použiť a najmä
zverejniť meno a priezvisko výhercu prostredníctvom elektronických aj tlačených
médií, a to po dobu konania súťaže a troch (3) rokov od jej skončenia.

Spoločné ustanovenia
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa
tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci, ktorý tieto pravidlá poruší, môže
byť usporiadateľom alebo sprostredkovateľom zo súťaže vylúčený.
Usporiadateľ alebo aj sprostredkovateľ je oprávnený s konečnou platnosťou
rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže.
Dôvodom pre vylúčenie súťažiaceho zo súťaže je prevažne duplicita instagramových
účtov či zrušenie instagramového účtu a pod.. V tejto súvislosti si usporiadateľ a
sprostredkovateľ vyhradzujú právo akejkoľvek kontroly jednotlivých súťažných
registrácií či súťažných prihlásení, a to ako po stránke technickej, tak po stránke
organizačnej, vrátane náhodných kontrol e-mailových adries a instagramových účtov
jednotlivých súťažiacich vo vzťahu k ich užívateľom. Usporiadateľ a sprostredkovateľ
si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť účastníka, ktorého správanie alebo instagramový
profil odporuje pravidlám Instagramu.
Usporiadateľ a sprostredkovateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť, upraviť,
doplniť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodu
a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi
či sprostredkovateľovi súťaže.



Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži
alebo výhier súdnou či inou právnou cestou je vylúčené. V prípade pochybností o
dodržaní pravidiel súťaže, leží povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti na
súťažiacom.
Usporiadateľ či sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické
problémy súvisiace najmä s pripojením k internetovej sieti, sieti Instagram, s
dostupnosťou alebo funkčnosťou webových stránok alebo s prenosom dát.
V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek
materiály prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto
pravidiel.

V Prahe dňa 8. 8. 2021


