
 

 

Pravidla soutěže 

„Brýle mě baví“ 
 
 

Pořadatel a organizátor soutěže:  

Optiscont s.r.o. 
Papírenská 114/5, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha 
IČ: 24753700 
Zapsán v Obchodním rejstříku 21.10.2010 
 
 
I. Místo konání soutěže:  

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě INSTAGRAM.  

 

II. Trvání soutěže:  

Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti INSTAGRAM dne 1.12.2019 do 31.12.2019.  

 

III. Podmínky účasti v soutěži:  

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti 
INSTAGRAM a má doručovací adresu na území České republiky, má po celou dobu soutěže aktivní 
svůj INSTAGRAM účet a která se bude prostřednictvím účtu pořadatele INSTAGRAM účastnit této 
soutěže (dále jen „soutěžící“).  

Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu. 

Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli 
či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,které jsou ke kterékoliv z takových 
osob ve vztahu osob blízkých. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící 
uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním 
předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické 
(zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.). 

Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že:  
- je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas 

(spolu)autorů vloženého materiálu;  

- má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu; 

- má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a 

jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití 

vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram. 



 

 

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se 

nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být 

kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

 

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě INSTAGRAM uvedená na 
www.facebook.com/terms.php.  

Soutěžící jsou si vědomi toho, že v rámci soutěže nesmí žádným způsobem porušovat nebo 
nabádat k porušování zákona, obecně přijímaných morálních a etických norem či porušování práv 
třetích osob.  

 

IV. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:  

Pořadatel zveřejní na INSTAGRAM stránce soutěžní úkol. Úkolem soutěžících je splnit soutěžní 
úkol.   

 
Výhry v soutěži:  

• HLAVNÍ CENA: Výběr jednoho kusu kompletních brýlí dle vlastního výběru ze 

značek Nomad, Koali, Marius Morel, Quiksilver, Öga nebo Roxy. Výhra obsahuje tenčená 

skla (index 1,6) s antireflexní povrchovou úpravou, celkem v hodnotě až 12 tisíc Kč 

• 2. Místo: Dámská lyžařská helma Relax WILD RH17V v hodnotě 1.799 Kč 

• 3. Místo: Pánská lyžařská helma Relax PREVAIL RH01D v hodnotě 1.599 Kč 

• 4. Místo: Pánské lyžařské brýle Relax SIERRA HTG61D v hodnotě 1.499 Kč 

• 5. Místo: Dámské lyžařské brýle Relax Cross HTG34L v hodnotě 1.199 Kč 

• 6. Místo: Pánské lyžařské rukavice DOWN RR12B v hodnotě 799 Kč 

• 7. Místo: Dětské lyžařské rukavice Puzzy v hodnotě 649 Kč 

 

Soutěžící, kteří zveřejní vulgární či v jiném ohledu dle uvážení pořadatele či organizátora soutěže 
dobrým mravům odporující soutěžní příspěvky, budou bez dalšího upozornění ze soutěže vyřazeni 
a jejich příspěvky budou zablokovány. Stejným způsobem bude postupováno proti soutěžícím, 
kteří jakýmkoli způsobem poruší pravidla této soutěže. 

Výherce soutěže bude kontaktován pomocí INSTAGRAM message a veřejně vyhlášen na 
INSTAGRAM profilu pořadatele formou postu.   

Výhry budou pořadatelem losovány pomocí generátoru náhodného výběru, a to v pořadí 7.-2. 
místo. Poté proběhne nové losování hlavní výhry. Každý výherce může získat pouze jednu výhru.  

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání 
soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k 
takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v 
případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci 



 

 

k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé 
soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, 
bez možnosti odvolání. 

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové instagramové profily, 
které mají méně než 20 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady 
vyloučit. 

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním 
jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 

Soutěžní post musí být zveřejněn na stránce soutěžícího v termínu konání soutěže. Nelze přidat 
soutěžní hashtag k příspěvku staršího data.  

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo 
neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je 
ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je 
povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena 
odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a 
nebo třetím osobám. 

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

 
Soutěžící svou účastí souhlasí, že může být v případě výhry kontaktován pořadatelem soutěže. 
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
poskytnutých osobních údajů̊ (dále jen „údaje“).  

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je 
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatné kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo 
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich 
likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, INSTAGRAM jméno, adresa. 
 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu 
od vyhlášení výsledků soutěží až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou 
od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které 
je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve 
výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce 
uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. 
 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a 
případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo 
za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 



 

 

poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, 
aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění 
nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi 
obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na 
který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. 
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí 
nárok na výhru v soutěži.  

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou 
oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či 
shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, 
zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy 
(video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv 
jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, 
času, množství a způsobu užití. 

 

VI. Předání výher  

Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které 
nebude možno doručit, a to z důvodů nikoli na straně pořadatele nebo organizátora, propadají ve 
prospěch pořadatele. 

Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry 
poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.). 

 

VII. Další důležité podmínky soutěže:  

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího 
trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude 
vždy k dispozici na odkazu, který bude umístěn v soutěžním postu. 

 
Pořadatel není zodpovědný za nedoručení soutěžní odpovědi do soukromých zpráv 
INSTAGRAMové stránky Optiscont.cz způsobené chybným uživatelským nastavením 
INSTAGRAMového profilu soutěžícího.  

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 
Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé 
zprávy na sociální síti INSTAGRAM do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané 
později nebudou brány v potaz.  

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži 
(především funkčnost sítě INSTAGRAM). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), 



 

 

prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané 
prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiného přepravce. 
 

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti 
INSTAGRAM. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a 
pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM.  

V Praze, dne 1. 12. 2019 

 


