Podmínky spotřebitelské soutěže O´všem
1. Pořadatel
Spotřebitelskou soutěž O´všem („soutěž“) pořádá společnost Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, PSČ 140 22, IČ: 60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 2322 („pořadatel“).

2. Termín a místo trvání soutěže
Soutěž probíhá v období od 19.4.2017 do 31.5.2017 na území České republiky a je organizována
v souvislosti s živým vysíláním propagačních videí na www.o2.cz v období trvání soutěže. Vysílání
propagačních videí neprobíhá každý den a následující vysílací den bude zpravidla oznámen v rámci vysílání.
V rámci vysílání budou rovněž oznamovány výhry pro jednotlivá soutěžní kola..
Soutěž se skládá ze tří na sobě nezávislých soutěžních bloků:
-

slosování e-shop objednávek s použitým slevovým kódem

-

dlouhodobý soutěžní blok

-

blok krátkodobých soutěžních kol v rámci vysílání

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky („účastník").
Účastník může soutěžit v rámci jednotlivých nezávislých bloků a kol soutěže.
Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže
a zavazuje se je dodržovat.
Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel 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, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na
dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele a dalších firem,
které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

4. Podmínky účasti v jednotlivých soutěžních blocích

Slosování e-shop objednávek s použitým slevovým kódem
Každý den, kdy bude na www.o2.cz živě vysíláno propagační video, proběhne jedno kolo tohoto soutěžního
bloku.
Do soutěžního kola tohoto bloku pro příslušný vysílací den bude automaticky zařazena každá objednávka
odeslaná příslušného kalendářního vysílacího dne na e-shopu pořadatele, v rámci které bude uplatněn
slevový kód OVSEM. Slevový kód OVSEM je možné uplatnit bez ohledu na to, zda je součástí objednávky
produkt, na který se sleva vztahuje.
Každý den, který následuje po živém vysílání, bude vylosován jeden účastník a tento účastník dostane cenu
dle volby pořadatele. Výhra bude výherci zaslána na kontaktní údaje zadané v objednávce realizované
v rámci e-shopu.

Dlouhodobý soutěžní blok
Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění tajenky, která se skládá z 15 soutěžních otázek. Každá ze soutěžních
otázek bude vyhlášená v průběhu vysílání s nápovědou a informací, které písmeno se započítává do soutěžní
tajenky. Informace k tomuto bloku budou vyhlášeny v rámci prvního vysílání.

Výherce tohoto bloku bude vylosován ze soutěžících, kteří zaslali vyluštěnou soutěžní tajenku včetně
odpovědí na jednotlivé soutěžní otázky na e-mail ovsem@o2.cz nejpozději do 19.5.2017. Odpovědi odeslané
po tomto datu nebudou zahrnuty do slosování.
Výhrou v tomto bloku je 1 ks Samsung Galaxy A5 (2017)
Výherce bude vyhlášen v posledním vysílání na internetových stránkách www.o2.cz. Výherce je povinen
odeslat z e-mailové adresy, ze které byla odeslána tajenka, kontaktní údaje pro doručení výhry do 7
kalendářních dnů od vyhlášení na e-mail ovsem@o2.cz. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok
na výhru. V takovém případě se výhra vrací zpět do hry a výběr výherce proběhne opakovaně.

Blok krátkodobých soutěžních kol v rámci vysílání
Jednotlivá krátkodobá kola budou vyhlášena, zahájena a ukončena v rámci vysílání. Výhra pro konkrétní
krátkodobé kolo bude oznámena společně s jeho vyhlášením a půjde o slovové poukazy či příslušenství
k mobilním telefonům. Podmínkou účasti v soutěžním kole tohoto bloku je správné zodpovězení soutěžní
otázky určené ve vysílání. Účastník musí odpovědět odesláním zprávy na oznámenou e-mailovou schránku
nebo odesláním odpovědi v rámci chatu živého vysílání platformy LiveStream (nejedná se o O2.cz chat).
Součástí odpovědi musí být alespoň jeden kontaktní údaj pro možnost kontaktování soutěžícího v případě
výhry.
Chat pro komunikaci se studiem a zasílání odpovědí na soutěžní otázky je dostupný po kliknutí na ikonku v
přehrávači:

Konkrétní soutěžní kolo tohoto bloku může trvat až 6 vysílacích dnů.
Výherce bude vyhlášen ve stejném nebo následujícím živém vysílání na internetových stránkách www.o2.cz.
Výherce je povinen odeslat na e-mail ovsem@o2.cz kontaktní údaje pro doručení výhry do 7 kalendářních
dnů od vyhlášení na e-mail ovsem@o2.cz. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na tuto výhru.
V takovém případě se výhra vrací zpět do hry a výběr výherce proběhne opakovaně.
Na danou soutěžní otázku může účastník odpovědět po dobu platnosti konkrétního soutěžního kola tohoto
bloku. Rozhodným časem je čas doručení.
O výherci se rozhodne jedním z následujících způsobů. Konkrétní metoda výběru vítěze zazní společně se
soutěžní otázkou v daném vysílání.
Účastníci mohou soutěžit v každém soutěžním kole pouze jednou.

5. Výhry
Výhry budou distribuovány nejpozději do 30 dnů, a to na kontakty, které výherci pořadateli poskytnou. Lhůta
pro doručení soutěží se začíná přednostně počítat dnem doručení kontaktních údajů, nebo dnem vyhlášení
výsledků a to v případě, že kompletní kontaktní údaje byly uvedeny společně s výhrou.
Výhry budou distribuovány poštou nebo elektronickou cestou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou
poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických
komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.
Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich
výměna za výhry jiné.

6. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel soutěže bude pro účely zorganizování soutěže po dobu
nezbytně k tomu nutnou zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění, jím poskytnuté kontaktní údaje („ZOOÚ“). Účastník bere na vědomí, že v případě výhry

bude v rámci vyhlášení výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách
www.o2.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže zveřejněno jeho jméno, příjmení a město, kde bydlí.

Účastník akce zároveň v souladu se ZOOÚ a s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v platném znění, uděluje pořadateli do odvolání souhlas se zpracováním svých
osobních údajů poskytnutých pořadateli k marketingovým účelům a se zasíláním obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických kontaktů, které pořadateli poskytl.
Účastí v soutěži uděluje účastník služeb elektronických komunikací poskytovaných pořadatelem
pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6.4 a 6.6 Všeobecných podmínek pro
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a účastník O2 Předplacené služby
uděluje pořadateli souhlas dle čl. 5.4 a 5.5 Všeobecných podmínek pro poskytování O2 Předplacené
služby.
Účastník dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech
právech vyplývajících ze ZOOÚ, tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů pro marketingové účely je
dobrovolné, že má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i o dalších právech
vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

7. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího upozornění zrušit, případně upravit její pravidla
a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je
účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.o2.cz
Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.o2.cz.
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto
soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Praze dne 19.4.2017

