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SLEDUJTE LIGU NÁRODOV NA SPORT1 A SPORT2 A SÚ ŤAŽTE S UPC 
 
I. Obecná ustanovení 
1. Tyto podmínky soutěže stanoví závazná práva a povinnosti účastníků Soutěže (dále jen „Podmínky “) 

pořádané společností UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., se sídlem Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, 
IČ 35 971 967, společnost je zapsána v OR vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka: 
38877/B (dále jen „Pořadatel “). Vyplněním a odesláním dotazníku s odpovědí na soutěžní otázku (dále jen 
„dotazník“) do soutěže v souladu s těmito Podmínkami vyjadřuje účastník (jak je definován níže) svůj 
souhlas s Podmínkami v aktuálním znění. 

 
2. Soutěž bude zahájena dne 31. 8. 2018 v 10:00 hodin a potrvá až do 15. 9. 2018, 23:59 hodin včetně. 

Účastník se může zúčastnit Soutěže (tzn. vyplnit dotazník na https://www.upc.sk/zakaznicka-zona/moje-upc-
sluzby/sutaze/2018/sledujte-ligu-narodov-na-sport1-a-sport2) v souladu s těmito Podmínkami kdykoli v 
uvedeném období. Dotazník přijatý před zahájením nebo po skončení Soutěže nebude do Soutěže zařazen. 
Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu konání Soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího 
oznámení. 

 
II. Pravidla ú časti v Sout ěži  
1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let. Každý účastník se může zúčastnit soutěže 

pouze jednou.   
 
2. Účastníkem Soutěže je každý soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži. Podmínkami účasti v Soutěži 

je dodržování těchto Podmínek a zaslání dotazníku s odpovědí na soutěžní otázku v souladu s těmito 
Podmínkami (dotazník je na https://www.upc.sk/zakaznicka-zona/moje-upc-sluzby/sutaze/2018/sledujte-ligu-
narodov-na-sport1-a-sport2). Dále pak uvedení jména a příjmení, telefonního čísla a emailu. 

 
III. Princip sout ěže a sout ěžní otázka  
 
1. V případě, že účastník zašle dotazník a správně zodpoví soutěžní otázku, je Pořadatel oprávněn udělit 

takovému účastníkovi cenu dle těchto Podmínek. 
 
2. Soutěžní otázka zní: 

 
Viete, za aký tím hrá Cristiano Ronaldo? 
a) český 
b) taliansky 
c) španielský 
 

IV. Ceny 
Ceny pro vítěze jsou: 
1. cena: portugalský pánský fotbalový dres 
2. cena: mikina a sluneční brýle UPC 
 
První cenu do soutěže poskytla televizní stanice SportTV. 
 

V. Doba uchování údaj ů o účasti v Sout ěži 
Údaj o účasti účastníka v Soutěži je Pořadatel oprávněn uchovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby  
1 roku po skončení této Soutěže. Po uplynutí této lhůty Pořadatel údaje o účasti účastníka v Soutěži 
znehodnotí tak, aby je nebylo možné užít jakýmkoli způsobem.  

 
VI. Ochrana práv t řetích osob 

Každý účastník je povinen při vyplnění dotazníku dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména ve 
vztahu k jejich osobním údajům a právům na ochranu osobnosti. Vyplněním dotazníku a jeho odesláním 
dává účastník vůči Pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, 
že zcela odpovídá za porušení těchto práv.  

 
 
VII. Podmínky ud ělení ceny a vyhodnocení sout ěže. 
1. Výhercem se stane soutěžící, který správně zodpoví soutěžní otázku, vyplní a odešle dotazník s odpovědí 

ve výše uvedené lhůtě a jehož dotazník bude přijatý jako 111. a 222. v pořadí. 
2. Pořadatel bude výherce informovat o výhře telefonicky nebo emailem a to v období od 16. září 2018 08:00 

hodin do 31. října 2018, 21:00 hodin. 
3. Právo na cenu výherci zaniká v případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek. 
4. Ceny udělené ze strany Pořadatele jsou nepřenosné na jinou osobu. Na ceny není právní nárok. 
5. Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou 

cenu za jiné předměty či služby. 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny. 
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7. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti 
takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů či o těchto 
rozhodnutích či postupech s účastníkem jakkoli komunikovat. 

 
VIII. Předání cen  
1. Pořadatel doručí výhercům ceny poštovní zásilkou, kdykoli v období od 16. září 2018 08:00 hodin do   

31. října 2018, 21:00 hodin, a to na adresu, kterou výherce po oznámení výhry zašle Pořadateli na stanovený 
email. Předání ceny je možné také jiným způsobem na základě předchozí dohody s Pořadatelem soutěže. 

 
2. Cena, která se vrátí Pořadateli, nebo která nemůže být doručena (např. i z důvodu neposkytnutí adresy, na 

kterou má být cena zaslána), bude u Pořadatele ponechána po dobu třiceti (30) dní od doby, kdy byl výherce 
o výhře informován. Výherce je povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele, aby si mohl výhru převzít. Pokud 
výherce v třicetidenní (30) lhůtě Pořadatele nekontaktuje, nemá již dále Pořadatel povinnost výhru 
poskytnout výherci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči osobě, která se o výhru včas 
nepřihlásila. 
 

IX. Odpov ědnost Po řadatele 
1. Odpovědnost Pořadatele za výsledky Soutěže je omezena těmito Podmínkami. Pořadatel není vázán při 

vyhodnocení Soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany účastníků či třetích osob ani 
není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat. 

2. Pořadatel při pořádání Soutěže a vyhodnocení Soutěže jedná v dobré víře, že veškeré informace poskytnuté 
účastníky soutěže (včetně jejich emailové adresy, nebo kontaktního telefonu) jsou pravdivé. V případě, že na 
základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích osob, nepřebírá Pořadatel 
odpovědnost za porušení těchto práv. 

 
X. Závěrečná ustanovení 
1. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné 

péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob doručení ceny. 
2. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
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). Poskytnuté osobní údaje bude 
zpracovávat Pořadatel či osoby majetkově propojené s Pořadatelem, a to za účelem provozu, vyhodnocení a 
uzavření této Soutěže. Zpracovávání poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými 
prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat po dobu od zahájení Soutěže do doby 1 
roku po skončení této Soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže účastník  bere na vědomí, že 
Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště účastníků oceněných cenami v soutěži. 
Účastník potvrzuje, že osobní údaje poskytl dobrovolně.  

3. Pořadatel je oprávněn v případě podezření na porušení Podmínek účastníkem nebo v případě skutečného 
porušení Podmínek účastníkem, obecně závazných předpisů, práv třetích osob či v případě podezření na 
jednání či skutečného jednání účastníků v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob tohoto 
účastníka vyloučit ze Soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyloučení 
účastníka ze Soutěže není přípustný opravný prostředek. 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém 
případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit bez náhrady Soutěž na základě oznámení i před datem 
uvedeným v čl.I odstavci 2. V takovém případě není Pořadatel povinen provést vyhodnocení Soutěže ani 
udělit ceny. 

6. Této Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele, jejich rodinní příslušníci ani osoby blízké (ve 
smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), ani žádný z partnerů projektu, 
uvedených v jakékoli komunikaci související s touto Soutěží, či jeho zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci či 
osoby blízké. V žádném případě nemá žádná z osob uvedených v tomto odstavci nárok na získání ceny.  
 

7. Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a 
účastníkem za trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit obecně závaznými právními předpisy 
České republiky.  
 

8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 31. 8. 2018. 


