
1 
 

Soutěž uveřejněná v časopise Mateřídouška 3/2019 „Vyhraj 10 kompletních sad Imaglee“ (dále jen 

„soutěž“) probíhá v období od 11. 3. 2019 do 20. 4. 2019 v souladu s tématem a pravidly soutěže. 

Soutěžit mohou pouze osoby mladší 18 let. 

Organizátorem soutěže je společnost Imaglee s. r. o. se sídlem Jugoslávských partyzánů 

1580/3, 160 00 Praha 6 (dále jen „organizátor“). 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem pravidla nové hry 

s kartami Imaglee. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 5 originálních her. 

Odesláním pravidel potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly: 

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice 

mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. 

2. Povolen je pouze prostý text v těle emailu a též soubory ve formátu .doc, .docx a .pdf; 

maximální velikost emailu s přílohami nesmí přesáhnout 1 MB. 

3. Obrázek účastník soutěže zašle novou hru e-mailem s předmětem „Soutěž Imaglee“ na 

adresu: petr.hedbavny <zavináč > imaglee.com. 

4. Email musí být odeslán spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk, e-

mailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování. 

5. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby mladší 18 let. Pro věk účastníka je rozhodující 

datum odeslání příspěvku do soutěže. 

6. Zasláním příspěvku do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že: 

a) je autorem přihlášených pravidel 

b) tato pravidla jsou původní 

c) užitím příspěvku organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena 

práva třetích osob a zavazuje se organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob 

vznesených proti organizátorovi 

7. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci 

zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže organizátorovi časově 

neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního 

omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a 

mobilních mediích organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech 

společnosti organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a 

softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných organizátorem. 

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit příspěvky, které: 

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže 

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými 

mravy 
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c) by mohly poškodit dobré jméno organizátora m 

d) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště 

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor. 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování příspěvku 

Soutěž probíhá ve dvou fázích 

přihlašování, tj. zasílají své výtvory e-mailem či poštou na výše uvedenou adresu organizátora 

soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu 

výběr poroty 

Odměny: 

10 ks: sada karet Imaglee2 (modrá + zelená krabička) 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním příspěvku spolu s potřebnými údaji 

specifikovanými výše do společnosti Imaglee s. r. o. e-mailem. Účastník soutěže potvrzuje, 

že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou 

porotu na výběr nejlepších příspěvků. 

Harmonogram soutěže 

Přihlašování: od 11. 3. 2019 do 20. 4. 2019 

Finále, resp. setkání odborné poroty: 21. 4. 2019 

Výběr vítěze: dne 21. 4. 2019 se sejde odborná porota, kteří vyberou 10 výherních pravidel, a 

to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých příspěvků. Výherci 

soutěže se stávají z tvůrců 10 pravidel, jejichž příspěvky byly vyhodnoceny jako 

nejzajímavější a nejoriginálnější. 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení, informace o 

zpracování osobních údajů 

Jména výherců budou uveřejněna na webu www.imaglee.com 

Věcné výhry budou rozeslány výhercům organizátorem nejpozději do 30. 4. 2019, a to 

na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány 

pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou 

zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení 

nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V 

případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak 

předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. 
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Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení 

(datum a čas e-mailu) organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení 

přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti 

(včetně pravidel nové hry), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere 

na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či 

jakoukoliv náhradu za ně. 

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v 

soutěži způsobené technickou závadou. 

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a 

posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. 

Informace o zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost Imaglee s. r. o., IČ 04482379, se sídlem 

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 (dále jen „správce“ nebo „my“) 

 

Kontaktní údaje: 

e-mail petr.hedbavny <zavináč > imaglee.com 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Jméno a příjmení Petr Hedbávný 

e-mail petr.hedbavny <zavináč > imaglee.com 

 

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování 

Za účelem zaslání výher budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, 

příjmení, doručovací adresa, e-mail). 

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro zaslání výher.  

 

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje 

vyžadované pro účast v soutěži, nebudeme Vám moci poskytnout výhru. 

 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů 

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí 

zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních 

údajů. 

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předávání údajů poskytovateli 

doručovacích služeb za účelem doručení výher. 

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných 

výlučně v členských státech Evropské Unie. 

mailto:osobni.udaje@cncenter.cz
mailto:osobni.udaje@cncenter.cz
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Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle do 31. 12. 2019 a dále s ohledem na 

promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního 

vztahu. Vaše osobní údaje vztahující se k reklamacím budeme zpracovávat po dobu 4 let od 

uplatnění příslušné reklamace. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním 

základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a 

doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě 

Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým 

účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány. 

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, 

jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou 

potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn 

využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon 

atd.). 

 

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o 

náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, 

bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody. 

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás 

můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak 

učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud 

se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti 

zpracování osobních údajů vznesena důvodně. 

 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše 

společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou 

uvedeny výše). 

 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, 

resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: 

posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz. 

mailto:posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz/

