VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE S PLANETOU SINGLE,
POŘÁDANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍ SÍTĚ FACEBOOK
A SOUTĚŽNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY
I

POŘADATELEM SOUTĚŽE JE:
Společnost Canal+ Luxembourg S. a r.l.; se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg; R.C.S.
Luxembourg: B 87.905; která provozuje obchodní značku Skylink® (dále jen „pořadatel“).

II

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
1.	Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“).
Pod označením „Soutěž s Planetou Single“ se rozumí jedna soutěž, která bude probíhat v termínu
7. 3. - 11. 3. 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“) tak, jak je uvedeno i na facebookových stránkách
pořadatele http://www.facebook.com/skylinkCZ (dále jen facebookový profil „Skylink CZ“)
a http://www.facebook.com/skylinkSK (dále jen facebookový profil „Skylink SK“) a na soutěžní
internetové stránce pořadatele www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz (dále jen „soutěžní
internetová stránka“) v příspěvku, který specifikuje podmínky soutěže („soutěžní příspěvek“).
2.	Výsledky soutěže budou oznámeny v komentáři pod soutěžním příspěvkem na facebookových
profilech Skylink CZ a Skylink SK a na soutěžních internetových stránkách www.skylink.cz/soutez
a www.skylink.sk/sutaz do čtrnácti dnů od data ukončení soutěže. V oznámení bude uvedeno jméno
výherce (v případě soutěže založené na komentářích, bude jméno zveřejněno podle jeho/jejího
facebookového profilu). Výherce dává zapojením se do soutěže svůj souhlas s tímto zveřejněním
osobních údajů a případným poskytnutím rozhovoru k výhře v soutěži. Pořadatel bude výherce
kontaktovat:
• odpovědí na jeho komentář, označením jeho jména v komentáři pod příspěvkem a/nebo
napsáním soukromé zprávy.
• prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla, v případě, že se výherce zúčastní
prostřednictvím soutěžní internetové stránky.

III

VÝHRY
Výhry vložené do soutěže jsou popsány v soutěžním příspěvku na facebookových profilech Skylink CZ
a Skylink SK a na soutěžních internetových stránkách. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher.
Účastník soutěže může získat pouze 1 výhru. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
Seznam výher:
• 1. cena – 2× Sony PlayStation 4 Slim-500GB.
• 2. cena – 2× Samsung Galaxy tab A10.1.

• 3. cena – 2× Samsung Soundbar HW-N400.

• 4. cena – 2× JBL bluetooth in ear headphone.
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IV

ORGANIZACE SOUTĚŽE
1.	Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, koneční spotřebitelé starší než 18 let s bydlištěm
v České republice a/nebo Slovenské republice, které provedou příslušnou registraci dle odst. 2,
nespadají do okruhu osob z této soutěže vyloučených (dále jen „účastníci soutěže“), a které splnily
všechny ostatní zde uvedené podmínky.
• Výhercem bude účastník soutěže, který splnil kritéria stanovená v soutěžním příspěvku (což
vyhodnotí porota v místě sídla pořadatele v den uvedený v soutěžním příspěvku), nebo
• výhercem bude účastník soutěže, který odpověděl správně na soutěžní otázku a byl vybrán jako
vítěz náhodným losováním. Náhodné losování výherců bude probíhat soupisem a přiřazením
čísla všem účastníkům, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku, ze všech soutěžních míst
v totožném pořadí: facebookový profil Skylink CZ, facebookový profil Skylink SK, soutěžní stránka
www.skylink.cz/soutez, www.skylink.sk/sutaz. Ze seznamu všech soutěžících se následně vybere
požadovaný počet výherců pomocí generátoru náhodných čísel. Náhodné losování proběhne
postupně a ceny se budou udělovat podle pořadí v seznamu výher, jak je uvedeno výše.
• Výhercem zároveň může být pouze stávající zákazník Skylinku s jakýmkoliv aktivním
programovým balíčkem.
2.	Způsob účasti v soutěži je definován následně: Registrace se uskuteční jedním ze dvou způsobů.
Účastník buď zodpoví soutěžní otázku prostřednictvím komentáře pod příspěvkem na některém
z facebookových profilů Skylink CZ / Skylink SK, nebo označí správnou odpověď a vyplní formulář na
jedné z internetových soutěžních stránek a klikne na tlačítko „chci soutěžit“. Účastníci soutěže se
mohou zapojit do soutěže ve lhůtě stanovené v zadání soutěže, a to do půlnoci 11. 3. 2022. Upravené
komentáře jsou považovány za neplatné. Účastníci soutěže mohou kdykoliv v průběhu konání soutěže
svůj komentář vymazat nebo mohou požádat pořadatele o jeho vymazání. To samé platí pro účastníky
přes soutěžní internetovou stránku. Ti mohou o odstoupení ze soutěže požádat prostřednictvím naší
zákaznické linky pořadatele. Taková žádost se považuje za odstoupení účastníka ze soutěže. Přidáním
komentáře a soutěžením přes soutěžní internetové stránky účastník souhlasí s pravidly soutěže
a uděluje pořadateli veškerý nutný souhlas.
3.	Soutěžní otázka bude zveřejněna na internetové stránce soutěže i na facebookovém profilu
Skylink CZ / Skylink SK na začátku na začátku soutěže, tedy 7. 3. 2022.
4.	Výherce bude kontaktován pořadatelem soutěže dle článku II.2. Výherce musí zaslat své jméno,
příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail a číslo satelitní karty Skylink pořadateli v soukromé zprávě
na Facebooku nebo v odpovědi na e-mail zaslaný pořadatelem do 10 pracovních dnů. V případě, že
výherce nebude kontaktovat pořadatele v této lhůtě, výherce bere na vědomí, že ani pořadatel, ani
zadavatel soutěže nemůže zajistit dostupnost výhry.
5.	Pořadatel si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv účastníka soutěže o doložení toho, že splňuje
podmínky účasti v soutěži. Pokud soutěžící na vyzvání nedoloží splnění kterékoliv z podmínek účasti
v soutěži, bude ze soutěže vyřazen a nemá nárok na žádnou výhru.
6.	Podle charakteru výhry a dle uvážení pořadatele soutěže bude výhra předána do 30 dnů od oznámení
výsledků soutěže buď osobně, e-mailem, nebo odeslána na adresu, kterou účastník soutěže uvedl dle
odst. 4. Výherci jsou povinni spolupracovat v zájmu předání a převzetí výher. Pořadatel může výherce ze
soutěže vyřadit, pokud tento neposkytne potřebnou součinnost k odevzdání výhry. Výhry není možné
postoupit jiným osobám ani proplatit v hotovosti. V případě, že výherce neobdrží výhru ve výše uvedeném
termínu, neprodleně to oznámí pořadateli. Výherce bere na vědomí, že v případě opožděného oznámení
pořadateli nenese pořadatel soutěže odpovědnost za dostupnost výhry ani její doručení.
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V

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
1.	Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele či partnerských společností pořadatele, osoby
podílející se jakýmkoliv způsobem na organizaci této soutěže a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné
příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost nebo osoby blízké ve smyslu
občanského zákoníku.
2.	Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto
soutěžním pravidlům nebo je poruší.
3.	Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Opakované registrace nebudou brány v úvahu.

VI

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1.	Zadavatel a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty a pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předání výher v případě, že mu
výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále si
pořadatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž
ukončit nebo bez náhrady zrušit.
2.	Oznámení o změně pravidel či o zrušení soutěže provede pořadatel vhodným způsobem; za takový
způsob se považuje zveřejnění na soutěžních internetových stránkách a na facebookových profilech
Skylink CZ a Skylink SK.
3.	Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci, za jakékoliv komplikace při provádění
registrace dle čl. IV odst. 2 těchto soutěžních pravidel či odpovědi na soutěžní otázku ani za škody
vzniklé během doručení/přepravy výhry.
4.	Pořadatel neposkytuje záruku vztahující se na předmět výhry; takové nároky musí výherce uplatnit
v rámci právních předpisů u výrobce / distributora výhry, jehož pořadatel uvede při předání výhry.
5.	Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti nebo povinnosti uvést výhru
v daňovém přiznání ze strany výherce.

VII

OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že pořadatel, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn
osobní údaje uvedené v článku IV.4, a případně další osobní údaje sdělené pořadateli, zpracovávat pro
účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany
veřejnoprávních orgánů. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na
https://w ww.skylink.cz/osobni-udaje a https://www.skylink.sk/osobne-udaje.

VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.	Pravidla soutěže jsou po celou dobu jejího trvání k dispozici na soutěžních internetových stránkách,
na odkazu sdíleném v soutěžním příspěvku na facebookových profilech Skylink CZ a Skylink SK a na
webové stránce https://www.skylink.cz/ke-stazeni.
2.	Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, zpracována podporována či jakýmkoliv jiným
způsobem spojena se společností Facebook.
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