PODROBNÁ PRAVIDLA VIDEO SOUTĚŽE „PENNY MARKET“ – „[PENNY reklama]“
(dále jen jako „soutěž“)

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Penny Market s. r. o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ
250 73, IČ 64945880 (dále jen „Organizátor“ nebo „Penny Market“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž probíhá na webových stránkách www.pennyreklama.cz v termínu od 13. 7. 2017 do 6. 9.
2017 (dále jen „období trvání soutěže“).
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Soutěže se mohou účastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým pobytem na
území České republiky starší 18 let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi, případně dalším společnostem podílejícím se na
přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského
zákoníku. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na
výhru a výhra nebude předána
2. Účastníkem soutěže se stává autor videa, který v období trvání soutěže vloží soutěžní video
specifikované níže prostřednictvím aplikace na webové stránky www.pennyreklama.cz, splní
podmínky zde uvedené a akceptuje pravidla soutěže (dále jen „účastník soutěže“ nebo též jen
“autor“).
3. Registrací do soutěže se všichni účastníci soutěže zavazují dodržet zveřejněná pravidla soutěže i
pokyny jejího Organizátora.
4. PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutěžní video musí být zaměřeno na supermarket Penny Market a musí trvat 28 vteřin (dále jen
„soutěžní video“).
2. Každý účastník soutěže, který vloží soutěžní video na www.pennyreklama.cz a které bude po
kontrole Organizátorem na uvedených internetových stránkách uveřejněno, získá poukaz na
nákup v Penny Marketu v hodnotě 100,- Kč.
3. Pro uveřejněná soutěžní videa budou lidé moci hlasovat. Každý soutěžní týden získá autor
soutěžního videa s největším počtem hlasů („like“) kameru GoPro, typ GOPRO HERO Session
(dále jen „videokamera“).
4. Soutěžní týden bude probíhat v období trvání soutěže vždy od čtvrtka 0h0min do nadcházející
středy 23h59min. Získané hlasy („like“) budou po skončení každého soutěžního týdne anulovány,
autoři dříve nahraných soutěžních videí však budou automaticky zařazeni do nadcházejících

soutěžních týdnů, stejně tak budou automaticky zařazeni do velkého finále dle odst. 5 tohoto
článku.
5. Každý účastník soutěže může vložit více soutěžních videí; jeden autor však může v soutěži vyhrát
pouze jednu videokameru. Tím však není dotčena možnost účastníka soutěže vyhrát krom
videokamery i hlavní výhru dle odst. 6 tohoto článku.
6. Dne 12.9.2017 proběhne velké finále - hlasování tříčlenné poroty složené ze dvou zástupců
společnosti Penny Marketu a jednoho zástupce společnosti Hullabaloo s.r.o., kteří vyberou
nejlepšího video, jehož autor získá 150.000,- Kč (dále jen „hlavní výhra“).
5. VÝHRY, PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY
1. Výhry ani poukázky na nákup dle čl. 4 odst. 2 (dále jen „poukázky“) pravidel není možné vyplatit
alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry. Výhry ani poukázky nelze vymáhat právní
cestou. Výhry a poukázky budou výhercům zaslány do 15 pracovních dní od skončení soutěže na
jimi sdělené doručovací adresy prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiných přepravních
společností, případně budou předány dle dohody s výhercem. Výhry a poukázky budou
doručovány pouze na území České a Slovenské republiky. Výhry a poukázky lze uplatnit pouze
osobně. V případě, že účastníci soutěže neuplatní výhru nebo nárok na poukázku u Organizátora
včas, nejpozději však do 31. 12. 2017, propadají výhry a poukázky ve prospěch Organizátora.
6. OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Vložením soutěžního videa na www.pennyreklama.cz účastník soutěže souhlasí s tím, že
Organizátor soutěže je oprávněn užít jeho osobní údaje (jméno a příjmení, jakož i údaje o místu
trvalého pobytu a emailové adresy), případně jeho zvukový, obrazový a zvukově-obrazový
záznam, uveřejnit záznam či přepis takového záznamu na internetových stránkách www.penny.cz
či jiných internetových stránkách Organizátora nebo jej využít k jiným marketingovým aktivitám
či reklamním účelům Organizátora.
2. Účastník soutěže uděluje odesláním soutěžního videa Organizátorovi bezplatný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
-

jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního čísla, emailové adresy, místo trvalého
pobytu

pro účely realizace a propagace soutěže, včetně jejich zveřejnění na internetových stránkách
www.penny.cz nebo www.pennyreklama.cz, v obchodních prostorech Organizátora, v reklamních
letácích Organizátora či jiných sdělovacích prostředcích, pro účely reklamní kampaně a
marketingových aktivit Organizátora, informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu
soutěže prostřednictvím SMS zpráv, jakož i za účelem dalšího marketingového zpracování těchto
údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání informací o marketingových akcích Penny Marketu,
zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně osobních údajů“). Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje
poskytnuté účastníky soutěže elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pěti (5) let
po skončení soutěže. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím
třetích stran. Účastník soutěže rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli
odvolat. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným sdělením doručeným na
adresu sídla Organizátora nebo prostřednictvím emailu info@penny.cz. Odvolání souhlasu je
účinné okamžikem doručení Organizátorovi a účastníci soutěže musí vzít na vědomí, že před
ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li
odvolání souhlasu doručeno Organizátorovi před jejím vyplacením výherci.
4. Účastník soutěže má dále právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů dle ust.
§ 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále práva dle ust. § 21 zákona o ochraně osobních
údajů, tedy především pokud účastník soutěže zjistí nebo se domnívá, že Organizátor nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník soutěže požádat
Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby Organizátor nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
7. ZPRACOVÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH VIDEÍ, SOUHLAS S JEJICH UŽITÍM
1. Účastník soutěže odpovídá za pravost a obsah soutěžního videa. Soutěžní videa pořízená bez
souhlasu dotčených osob se nemohou soutěže účastnit. Vložením soutěžního videa na
www.pennyreklama.cz účastník soutěže stvrzuje, že k pořízení soutěžního videa si opatřil
potřebné souhlasy dotčených osob a nezasahuje jím neoprávněně do oprávněných zájmů,
soukromí a integrity třetích osob. V případě odvolání souhlasu dotčeného osoby je účastník
soutěže povinen Organizátora o takové skutečnosti neprodleně informovat. V takovém případě
bude soutěžní video bez zbytečného odkladu z internetových stránek Organizátora odstraněno.
V případě porušení některé z povinností dle tohoto odstavce nese účastník soutěže odpovědnost
za škodu, kterou takovým porušením Organizátorovi způsobí.
2. Účastník soutěže souhlasí s bezúplatným užitím, uchováváním, zpracováváním a šířením
soutěžních videí v digitalizované (nehmotné) podobě Organizátorem, v původní i zpracované
podobě, a to pro marketingové účely, zejména reklamní spoty, a jinou propagaci, příp. ostatních
aspektů podnikatelské činnosti Organizátora, a to bez územního či časového rozsahu. Organizátor
není povinen soutěžní videa, ať už v původní či zpracované podobě, užít. Účastník soutěže
výslovně souhlasí s bezúplatným použitím soutěžního videa jako reklamního spotu v médiích
k propagaci Organizátora.
3. Účastník soutěže souhlasí, aby Organizátor byl oprávněn předat soutěžní videa a umožnil jejich
užívání a zpracování jakékoli třetí osobě.
4. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že soutěžní videa budou podrobena kontrole
Organizátora a budou Organizátorem dále zpracovávána a upravována, zejména budou
automaticky doplněna o logo Penny Marketu a tzv. endscreen.
5. Organizátor si vyhrazuje právo odstranit kterékoliv soutěžní video z internetových stránek
www.pennyreklama.cz, a to bez uvedení důvodu a bez náhrady a nároku na výhry. K odstranění
soutěžního videa dojde rovněž v případě podezření na neoprávněný zásah do autorského práva či
nevhodného obsahu soutěžního videa.

6. Výherce hlavní výhry se zavazuje poskytnout Organizátorovi potřebnou součinnost k úpravě
soutěžního videa a k poskytnutí potřebných podkladů pro účely úpravy soutěžního videa (dále jen
„součinnost“). Součinnost je podmínkou pro získání hlavní výhry.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
1. Organizátor není povinen informovat účastníky soutěže o přesném čase výběru výherce hlavní
výhry.
2. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit pravidla soutěže nebo soutěž
omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné
ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Penny Marketu www.penny.cz nebo
www.pennyreklama.cz V takovém případě soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu
jakýchkoliv nákladů.
3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jako i za jiné
případné vyšší moci.
4. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení
nároku na výhru.
5. Organizátor je oprávněn kontrolovat průběh soutěže a přidělené hlasy jednotlivým účastníkům
soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužití hlasování, zejména
v případě mnohočetného zasílání hlasů ze stejné IP adresy, dotčeného účastníka soutěže ze
soutěže vyřadit.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.penny.cz a
www.pennyreklama.cz

V Radonicích dne 13. 7. 2017.

