Úvodní ustanovení
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“)
je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu
Pořadatele www.nepetuj.cz. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními
podmínkami (dále jen „Podmínky“).

Definice základních pojmů
Pořadatel soutěže je společnost ISNO IT s.r.o., se sídlem Uherčice 125, 691 92 Uherčice IČ:
02696371 DIČ: CZ02696371, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 82060 (dále také jen jako „ISNO IT“)
Web pořadatele je www.nepetuj.cz
Etiketa #Nepetuj s číselnou řadou bez písmene nebo s písmenem P (Dále jen „Etiketa P“) je
etiketa zakoupená na webu Pořadatele, případně obdržená od partnerské obce/města, která
se do kampaně #Nepetuj zapojila. Tato etiketa slouží na nalepení na opakovaně plněnou PET
lahev.
Etiketa #Nepetuj s číselnou řadou začínající písmenem L („Dále jen Etiketa L“) je etiketa
zakoupená na webu Pořadatele, případně obdržená od partnerské obce/města, která se do
kampaně #Nepetuj zapojila. Tato etiketa slouží na permanentní nalepení na opakovaně
plněnou lahev ze skla, nerezu, příp. tvrzeného plastu určeného na více použití.
Etiketa #Nepetuj s číselnou řadou začínající písmenem K („Dále jen Etiketa K“) je etiketa
zakoupená spolu s opakovatelně plněným kelímkem na společenské akci (např. festival,
koncert, Městské slavnosti apod.).
Soutěžícím je osoba, která řádně zaregistruje svoji Etiketu A, Etiketu L nebo Etiketu K na
příslušném webu Pořadatele.
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Soutěžící se do Soutěže zapojí registrací své Etikety A, Etikety L nebo Etikety K na
webu www.nepetuj.cz.
Za platnou etiketu se považuje pouze Etikety A, Etikety L nebo Etikety K označená
daným pořadovým číslem a správně zaregistrovaná dle těchto podmínek soutěže.
Výherce bude vylosován pomocí on-line generátoru náhodných čísel.
Každá etiketa může zvítězit pouze jednou.
Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailu, který zadal při registraci
etikety do soutěže.
V případě, že soutěžící nebude na oznámení výhry reagovat do 15 pracovních dní,
výhra mu bude odepřena.
Podmínkou pro udělení ceny je zaslání originální fotografie etikety s jasně čitelným
vylosovaným pořadovým číslem. Výherce zašle fotografii na e-mail
kolektiv@mojeodpadky.cz
Po obdržení výhry je výherce povinen pořídit autentickou fotografii, jejíž obsahem
bude výherce spolu s obdrženou výhrou. Při nesplnění této povinnosti je Pořadatel
oprávněn výherci cenu odebrat.









Do soutěže se mohou zapojit osoby jakéhokoliv věku. V případě vylosování výhry,
jejíž užití je omezenou zákonnou hranicí 18 let, je Pořadatel oprávněn výhru zaměnit
za výhru nepodléhající tomuto omezení.
Losování Etiket P probíhá každý první den měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém byla etiketa zaregistrována. První losování proběhne 1. 10. 2018.
Losování Etiket K probíhá každý první den měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém byla etiketa zaregistrována. První losování proběhne 1. 10. 2018.
Losování Etiket L probíhá každý první den v měsíci. Zaregistrovaná Etiketa L, která
nebyla daný měsíc při slosování vybrána, automaticky postupuje do slosování na
měsíc následující, a to do té doby, dokud nebude při slosování vylosována.
O jaké výhry se bude daný měsíc hrát, bude oznámeno na stránce Pořadatele na
sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/mojeodpadky) příp. na webu
Pořadatele.
Soutěž probíhá od 1. 8. 2018 do odvolání.

Obecná pravidla
Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu
Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty do 30 dnů od splnění
podmínek pro jejich získání. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu
stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady
Pořadatele.
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti soutěžícího
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité
pro získání a zaslání výhry.
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů
České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím
jakoukoli újmu.

Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit,
případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to
v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných
vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů
a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém
případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů.
Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže
Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje
se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dle Nařízení
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.
Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má
právo na přístup k nim.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.
Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka
pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele.
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních
sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému
Pořadatele. Tento souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu
kolektiv@mojeodpadky.cz.

Závěrečná ustanovení
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními
předpisy České republiky. Uživatel webu Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi
prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek.
V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém serveru.
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 8. 2018.

