
PRAVIDLA SOUTĚŽE 

“SOUTĚŽ O PARTY SPEAKER TMAX“ 

 

I. Organizátor Soutěže 

Organizátorem soutěže “Soutěž o party speaker TMAX” (dále jen „Soutěž“) je společnost 

Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, 

Spolková republika Německo, reg. č. HRB 13178, prostřednictvím svého odštěpného závodu 

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 

- Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaného v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Organizátor“). 

II. Účastníci Soutěže 

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s místem 

trvalého pobytu (případně dlouhodobého pobytu) na území České republiky nebo Slovenské 

republiky, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den zapojení do Soutěže. Ze Soutěže jsou 

vyloučeny osoby, které (i) jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu s Organizátorem 

Soutěže, včetně jeho organizačních složek v ČR nebo v jiných zemích a/nebo s dalšími 

propojenými osobami Organizátora a skupiny Panasonic, (ii) dlouhodobě s těmito osobami 

spolupracují na základě jiných občanskoprávních vztahů, (iii) podílí se přímo či nepřímo na 

realizaci Soutěže, a/nebo (iv) osoby blízké těmto osobám (dle ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku). 

III. Místo a doba konání Soutěže 

Soutěž probíhá v termínu od 13.7.2020 do 3.8.2020, na území České republiky a Slovenské 

republiky, na webové stránce soutěže https://campaigns.panasonic.eu/cz-tmax-winning-game 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne nejpozději do 17.8.2020 na Facebookové stránce 

Organizátora. Vítězové budou kontaktováni přímo Organizátorem prostřednictvím e-mailu. 

IV. Průběh Soutěže a cíl Soutěže 

Účastníkem Soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla Soutěže a splní podmínky 

uvedené v čl. II těchto pravidel a v tomto článku. 

Podmínkou Soutěže, mimo podmínek v čl. II. těchto pravidel, je vyplnění soutěžního formuláře 

a správné zodpovězení 3 soutěžních otázek na webové stránce soutěže 

https://campaigns.panasonic.eu/cz-tmax-winning-game 

Do soutěže se může každý soutěžící přihlásit jen jednou. Organizátor si vyhrazuje právo 

neuznat opakované přihlášení do soutěže od stejného soutěžícího. 

V. Ceny a způsob určení vítěze 

Cenou do Soutěže jsou: první cena 1x party speaker Panasonic SC-TMAX50, druhá cena 1x 

party speaker Panasonic SC-TMAX40, třetí cena 1x party speaker Panasonic SC-TMAX10. 

https://campaigns.panasonic.eu/cz-tmax-winning-game
https://campaigns.panasonic.eu/cz-tmax-winning-game


Ze všech zúčastněných soutěžících, kteří odpoví správně, budou náhodně vybráni tři výherci. 

První vybraný soutěžící získá první cenu, druhý vybraný soutěžící získá druhou cenu, třetí 

vybraný soutěžící získá třetí cenu. Každý výherce získá jednu cenu. 

Cena bude výherci zaslaná poštou/předána osobně v sídle Organizátora. Cenu přebírá 

výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za 

případnou újmu, která by jemu nebo třetím osobám mohla použitím či využitím cen vzniknout. 

Organizátor Soutěže v žádném případě neodpovídá za újmu způsobenou výhercům nebo 

třetím osobám cenami nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím 

těchto cen s výjimkou újmy způsobené úmyslem nebo hrubou nedbalostí Organizátora. 

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že plnění spojená s Cenou ani jiná práva s ní 

spojená není možné uplatnit u soudu či jiného orgánu. Cena nemůže být směněna za hotovost 

a nevyplácí se za ni žádná náhrada. Cenu získanou v Soutěži není možné dále prodat. 

VI. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor Soutěže a osoby s ním propojené 

jsou oprávněny užít, v souladu s ustanoveními § 84 - § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění, bezplatně, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně 

internetu a sociálních médií), propagačních a reklamních materiálech skupiny Panasonic 

v souvislosti s touto Soutěží a Organizátorem nabízených výrobků a služeb, s tím, že mohou 

být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové 

(zvukově obrazové) záznamy účastníků Soutěže (zejména výherců), a to po dobu 2 let od 

ukončení Soutěže pro marketingové účely Organizátora.  

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je plně dodržovat a 

uděluje Organizátorovi, jež je správcem, výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých 

osobních údajů tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa trvalého pobytu, země trvalého 

pobytu, případně zvukové a obrazové (zvukově obrazové)  materiály, byly-li pořízeny (dále jen 

„osobní údaje“), a to pro účely organizace Soutěže a jejího vyhodnocení, včetně zasílání 

informačních emailů týkajících se Soutěže a doručení Ceny. Pokud účastník Soutěže poskytne 

i dodatečný (volitelný) souhlas, budou osobní údaje zpracovávány i pro další marketingové 

účely, např. pro nabídku výrobků a služeb, informování o pořádaných událostech, aktivitách, 

službách a výrobcích Organizátora a zasílání komerčních sdělení elektronickou formou 

(emailem). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, 

maximálně po dobu 10 let. Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovány v souladu s 

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 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 „GDPR”) a v souladu 

s prováděcím českým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 

znění. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor, jako správce, je oprávněn předat jím 

zpracovávané osobní údaje jinému správci, který je součástí skupiny Organizátora, pouze za 

splnění podmínek dle GDPR. Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Organizátor, jako 

správce, může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, zpracovatele na základě 

samostatné smlouvy o zpracování osobních údajů. 

Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 28 an. 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle GDPR, tj. 



zejména má právo na opravu, omezení zpracovávání nebo výmaz svých osobních údajů. 

Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může účastník Soutěže kdykoli bezplatně  

písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. 

V případě pochybností o dodržování svých práv Organizátorem, jakožto správcem osobních 

údajů, se může účastník obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i 

přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas s využitím emailové adresy k zasílání 

obchodních sdělení může být taktéž odvolán kliknutím na odkaz v obchodním sdělení. 

Účastníci Soutěže vyjadřují svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a s výše popsaným 

zpracováním osobních údajů vyplněním a odesláním soutěžního formuláře na stránce 

soutěže. 

VII. Závěrečná ustanovení 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít 

důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo 

tyto pravidla porušuje či obchází. 

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla Soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně 

možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela zrušit.  

Soutěž, včetně těchto pravidel a práv a povinností z nich vyplývajících, se řídí právním řádem 

a platnými právními předpisy České republiky. 

Organizátor Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži. 

Tato pravidla budou po dobu Soutěže uveřejněna na soutěžní stránce. 

 

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, 

Křižíkova 148/34, 

186 00 Praha 8, Česká republika 

Datum: 10.7.2020 

 
 


