
 

 

 

Pravidla soutěže „Miliontá zárubeň SEPOS“ (out) 

1. Provozovatelem soutěže je: SEPOS, spol. s r.o. (dále jen „provozovatel“).  

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.  

3. Doba trvání a územní působnost soutěže „Miliontá zárubeň SEPOS (out)“ (dále jen "soutěž"). Soutěž bude 
probíhat v termínu od 1.9.2016 do data výroby milionté zárubně včetně na území České republiky (dále jen 
„doba konání soutěže“). Odpovědi je možné zasílat od 1.9.2016. Ukončení soutěže bude zveřejněno na 
webových stránkách provozovatele. Soutěž není podmíněna nákupem zboží ani služby. Provozovatel si 
vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, nebo soutěž zrušit či 
upravit pravidla. 

4. Podmínky účasti. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a 
adresou pro doručování na území ČR, která v uvedeném termínu odpoví na soutěžní otázku:  

Kdy bude vyrobena zárubeň SEPOS pořadové číslo 1 000 000? Datem výroby se rozumí den vyexpedování 
milionté zárubně z výroby. Nápověda: Datum spadá do období od 15.9. do 31.12.2016. K datu 30.8.2016 jsme 
vyrobili 979 372 ks zárubní. 

a vyplní kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa (dále jen „údaje“). Formulář 
pro vyplnění je k dispozici na internetovém odkaze http://www.sepos.cz/rs/soutez-milionta-zaruben-sepos/, 
jiné formy doručování odpovědí nejsou platné. Zasláním vyplněného formuláře vyjadřuje účastník souhlas s 
těmito pravidly soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat. Každý soutěžící může v průběhu doby konání 
soutěže zaslat svou odpověď na soutěžní otázku pouze jednou (rozhodující je shoda: jméno, příjmení, adresa 
trvalého bydliště). V případě, že provozovatel obdrží další odpovědi soutěžícího, který již v soutěži odpověděl 
(rozhodující je shoda jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště), nebudou tyto další odpovědi do soutěže 
zařazeny. 

5. Výhra a vydání výhry.  

Výhra: LED televizor  

Vítězem soutěže je soutěžící, který v uvedeném termínu odpoví správně. V případě, že se sejde více správných 
odpovědí, vyhrává soutěžící, který uvedl správnou odpověď nejdříve. V případě, že nikdo neuvede datum 
správně, stává se výhercem soutěžící, který uvedl nejdříve nejbližší správnou odpověď (například datum výroby 
milionté zárubně = 2.12.2016, tzn., že v případě, že žádný soutěžící neodpoví správně, považuje se za výherce 
zaměstnanec, který uvedl buď 1.12. nebo 3.12. podle toho, který z uvedených odpověděl dříve). Výherce bude 
o výhře informován e-mailem a na jím uvedenou adresu bude odeslána výhra. Výsledky soutěže budou 
publikovány na webové adrese www.sepos.cz a facebookovém profilu SEPOS spol. s r.o.  

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní 
cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.  

6. Zpracování osobních údajů. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních 
údajů (dále jen „osobní údaje“) do databáze provozovatele, a s jejich následným zpracováním pro marketingové 
účely společnosti, tj. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 
480/2004 Sb., a to na dobu neomezenou. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 
Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na 
opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Účastníci soutěže 
výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v 
platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené křestní jméno a město (např. paní „Eva z Jihlavy“) 
v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků či služeb s tím, že svou účastí v soutěží 
účastník dále podle § 84 a násl. občanského zákoníku uděluje souhlas se zachycením své podoby či pořízením 
zvukových nebo zvukově-obrazových záznamů a jejich zveřejněním v souvislosti s touto soutěží nebo výrobky či 
službami pořadatele, a to po dobu 1 rok od ukončení soutěže. 

http://www.sepos.cz/


 

 

 
7. Všeobecná ustanovení. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech 
záležitostech týkajících se této soutěže. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při 
nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 
odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Provozovatel nenese odpovědnost 
za technické problémy, výpadky či blokace stránek, prostřednictvím které soutěž probíhá, nebo prostřednictvím 
kterých jsou soutěžícím komunikovány informace v souvislosti se soutěží.  

Ze soutěže (verze OUT) jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele.Výhra se nepředá v případě, že 
provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze 
strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Provozovatel 
si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel nenese žádnou 
odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a 
získáním výher. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze 
provozovatel soutěže. Právní vztahy z účasti v soutěži a tato pravidla se řídí právem České republiky. 

Aktualizace pravidel soutěže, dne 26.10. 2016 na základě bodu 3 („Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i bez 
udání důvodů upravit pravidla.“): 

V případě, že výherce neumožní provozovateli ověřit Podmínky účasti (viz bod 4) do 21 kalendářních dnů od 
písemného oznámení (e-mailem a doporučeným dopisem na uvedenou adresu) nebo Podmínky účasti nesplní, 
je provozovatel oprávněn postoupit výhru dalšímu výherci. 

 

 

Za SEPOS, spol. s r.o. 

marketingové oddělení 


