
PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže: goNET s.r.o., Úprkova 1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 26822580,
DIČ:CZ26822580

Termín soutěže: od 01.1.2023, do 31.3.2023,12:00
Místo konání soutěže: Česká republika a Slovenská republika

Název soutěže: ,, ZÍSKEJ DÁREK - Kup 5x tyčinky a užívej si 130 TV stanic kdykoli a kdekoli
s Vyzvedni si dárek na www.lepsi.tv/havlík spoustu dalších cen“

Výhry:
• Automatická výhra: Balíček Lepší.TV na 50 dnů za 1 Kč
• 1. cena: Chytrá televize, včetně úhrady poštovného na území České republiky a
Slovenské republiky – 1 výherce
• 2. cena: Pobytový poukaz v penzionu Nad stájí na víkend s polopenzí – 3 výherci
• 3. cena: Roční předplatné balíčku Lepší.TV - 1 výherce
• 4. cena: Půlroční předplatné balíčku Lepší.TV – 3 výherci
• 5. cena: Čtvrtletní předplatné balíčku Lepší.TV s 50 % slevou – 250 výherců
• 6. cena: 1x mix karton tyčinek Havlík + reklamní stojan, včetně úhrady poštovného na
území České republiky a Slovenské republiky – 5 výherců

Mechanika soutěže
Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:
Soutěžící zakoupí 5 libovolných balení tyčinek Havlík. Vyfotí najednou všechna balení a
nahraje fotku na soutěžním webu (Pozor!!! nebude uznána fotka z marketu, kde soutěžící
nakoupil tyčinky). Dále vyplní své jméno a emailovou adresu. Na email soutěžícímu přijde kód
pro přihlášení do Lepší.TV. Aby se mohl stát soutěžící výhercem jedné z cen, musí využít
automatickou výhru. Na automatickou výhru mají nárok pouze noví zákazníci Lepší.TV.
Stávající zákazníci se mohou do soutěže zapojit a soutěžit tak o další ceny.

Vyhlášení výherců:

Termín vyhlášení výherců: 02.04.2023

Výherci budou určeni prostřednictvím losování.

Výhry budou doručeny na adresu výherců do 20 dnů od jejich vyhlášení. Po ukončení soutěže
bude výherci zaslán email se všemi informacemi, které musí výherce sdělit pořadateli.

Jeden soutěžící může za celou dobu konání soutěže získat maximálně jednu výhru.

Osobní údaje zahrnující celé jméno, adresu včetně názvu ulice, PSČ a města je soutěžící
povinen dodat pořadateli soutěže prostřednictvím emailu nejpozději do 10 pracovních dnů od
jejího vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá, nebo ji dodá nekompletní,
nebo si ji na poště nevyzvedne, bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístí na
dalších místech.



Pořadatel nenese žádnou odpovědnost, pokud kontaktní údaje nejsou uvedeny správně a
výherce z toho důvodu svou výhru neobdrží.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti
goNET s.r.o., Úprkova 1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 26822580, DIČ:CZ26822580
(dále jen „společnost“), jakožto pořadatelem, a s jejich případným zpracováním, tj. nabízení
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů
je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů,
blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se
může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení a adresa, e-mail, mobilní telefon

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“),
na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do
případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí.
Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány prostřednictvím soutěžního webu,
prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže
budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř.
zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v
digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a
případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp.
zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se
domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat
správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na
zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který
se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno
odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu goNET
s.r.o., Úprkova 1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 26822580, DIČ:CZ26822580. 
Odvoláním
svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.



Další důležité podmínky soutěže:
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu
jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění
pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na web.
stránkách: www. lepsitv.cz/havlík.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím emailu
v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později
nebudou brány v potaz.

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší
15 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší
15 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu
§ 32 občanského zákoníku), a to jak s účastí v soutěži, tak s jejími podmínkami, včetně souhlasů
dle odstavce VII. 1. – VII. 7 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce se musí v případě
výhry doložit písemně. (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující
podmínky výše uvedené, která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a platně
se registruje do soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora soutěže,
a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na
této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě,
že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch
pořadatele soutěže.

V případě jakýchkoli nejasností se mohou účastníci soutěže obrátit s dotazem na technickou
podporu Lepší.TV

Tato podrobná pravidla soutěže jsou platná od 01.1.2023

V Ostravě dne 01.1.2023


