
 

 

Pravidla - Tipovací soutěže Haas Fertigbau 

 

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže „Tipovací soutěž Haas 

Fertigbau“ (dále jen “soutěž”) je společnost Corporate Publishing 

s.r.o., se sídlem U Golfu 565, Praha 10, IČO 27885453, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 124139 (dále jen „organizátor“). 

2. Soutěž bude probíhat v termínu od 9.5. 2022 do 5.6. 2022 včetně 

na území České republiky a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba s 

trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). 

3. Soutěž probíhá na facebookové stránce Haas Fertigbau Czech 

https://www.facebook.com/haas.fertigbau (dále jen „FB stránka“). 

4. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že sám a nebo jeho/její zákonný 

zástupce umístí pod příslušný soutěžní příspěvek na FB stránce do 

ukončení soutěže komentář v podobě tipu na otázku: „ Kolik 

kilogramů ledu zbyde po skončení experimentu tj. 5. června 

2022 v chatě se stěnovým systémem Haas Thermo-Protect, 

kam bylo 24. března umístěno 16 bloků ledu, každý o 

hmotnosti 109 kg ?“. Počet soutěžních příspěvků z jednoho profilu 

není omezen. 

5. Podmínkou pro získání výhry je, aby soutěžící sledoval FB stránku. 

6. Po ukončení soutěže budou vybrány tři odpovědi, které se nejvíce 

přiblíží výsledku. V případě více shodných výherních příspěvků 

rozhoduje o výherci čas vložení výherního komentáře (vyhrává dříve 

vložený komentář), pokud není možné určit pořadí, pak los z těchto 

shodných příspěvků. Výherci budou oznámeni pod soutěžním 

příspěvkem na FB stránce, nejpozději do 10.6. 2022.  

Výhrami se rozumí:  

• 1. cena pro nepřesnější tip: Dárkový poukaz na víkendový pobyt 

pro 4 osoby v Hotelu Aquapark Špindlerův Mlýn včetně 

volných vstupů do aquaparku (www.aquaparkspindl.cz) 

• 2. cena: volný vstup pro 4 osoby na Stezku v korunách 

stromů v Janských lázních 

• 3. cena: poukázka do obchodního domu IKEA v hodnotě 

500,- Kč  

7. Výherce, resp. jeho zákonný zástupce soutěže je povinen na výzvu 

organizátora poskytnout neveřejně (formou zprávy na FB) jméno, 

příjmení a adresu pro zaslání výhry, a to do 10-ti pracovních dnů od 

této výzvy, jinak nárok na výhru zaniká. 

8. Nepřevezme-li výherce výhru, nebo pokud výherce výhru odmítne 

nebo se jí vzdá, nárok výherce na výhru zaniká. 

https://www.facebook.com/haas.fertigbau
http://www.aquaparkspindl.cz/


 

 

9. Organizátor si vymezuje právo vyloučit ze soutěže nevhodné či 

vulgární příspěvky, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé 

působit újmu třetím osobám. 

10. Soutěžící, resp. zákonní zástupci nejsou oprávněni požadovat 

namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto 

není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv 

jiná plnění ze strany organizátora, než která jsou uvedená v těchto 

pravidlech. 

11. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora 

i jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takováto 

osoba, výhra není platná a nelze jí předat. 

12. Organizátor neodpovídá za vady výhry ani za škodu jimi případně 

způsobenou. Organizátor za škodu způsobenou na výhře či za ztrátu 

výhry během poštovní přepravy. Výherci nemají nárok na jakákoliv 

jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou 

platností Organizátor. 

13. Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, 

po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit 

způsobem zachovávajícím jejich podstatu. Tato změna nabývá 

účinnosti dnem zveřejnění na FB stránce. 

14. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů hodných 

zvláštního zřetele přerušit anebo i bez náhrady zrušit. 

15. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena 

osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá 

či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje 

práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí 

osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být 

z účasti na soutěži vyloučen i výherce. 

16. Soutěžící publikací soutěžního komentáře potvrzuje, že si tato 

pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí 

a zavazuje se je plně dodržovat. 

17. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, odesláním soutěžního 

příspěvku potvrzuje, že je informován v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) a z.č. 110/2019 Sb. o 

zpracování osobních údajů, že poskytnuté osobní údaje a údaje z jeho 

veřejného profilu budou organizátorem soutěže zpracovány pouze za 

účelem vyhodnocení soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po 

dobu nezbytnou pro vyhodnocení a předání cen vítězi soutěže, nejdéle 



 

 

do 25. 6. 2022, kdy budou zpracovávané údaje zlikvidovány, pokud 

soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce neudělí souhlas k dalšímu 

zpracování. 

18. Osobní údaje zpracovávané dle odst. 17 těchto pravidel nejsou 

předmětem automatizovaného rozhodování a nejsou předávány 

do jiných zemí. 

19. Soutěžící, jehož osobní údaje pro účely vyhodnocení soutěže 

organizátor zpracovává, má následující práva: 

● právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům; 

● právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů; 

● právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním 

osobních údajů; 

● právo na výmaz osobních údajů; 

● právo na omezení zpracování osobních údajů; 

● právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve 

strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe či jiného 

správce (právo na přenositelnost údajů); 

● právo vznést námitku proti zpracování; 

● právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

20. Pro jakoukoli komunikaci týkající se zpracování ochrany osobních 
údajů je k dispozici e-mailová adresa organizátora: legal@copu.cz. 

21. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce tímto bere na vědomí, že předání 
výhry soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. 

22. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.haas-

fertigbau.cz/pravidla-tipovaci-soutez a zároveň jsou uložena v písemné 

podobě v sídle organizátora. Pro informace, reklamace a otázky lze 

kontaktovat organizátora na e-mailové adrese legal@copu.cz. 

23. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo 

spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace 

poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny 

dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být 

směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku. 

24. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy v plné 

pravomoci organizátora. 

25. Soutěž je jednorázová. 

 
V Praze dne 1.5. 2022 
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