
I.   Úvodní   ustanovení  
 
1.1   Předmětem   těchto   soutěžních   podmínek   (dále   jen   „Soutěžní   podmínky“)   je   stanovení  
závazných   pravidel,   podle   kterých   bude   probíhat   soutěž   Catch   Mi.  
 
1.2   Vztahy   Pořadatele   se   Soutěžícími   se   řídí   těmito   Soutěžními   podmínkami,   nestanoví-li  
jinak   zvláštní   podmínky   soutěže   nebo   oznámení   o   vyhlášení   soutěže   umístěné   na   Serverech  
Pořadatele.  
 
II.   Definice   pojmů   a   základní   podmínky   soutěže  
 
2.1   Pořadatelem   je   společnost   Beryko   s.r.o.,   IČ   028   52   152,   se   sídlem   Na   Roudné   1162/76,  
Severní   Předměstí,   301   00   Plzeň,   zapsaná   v   obchodním   rejstříku   vedeném   Krajským  
soudem   v   Plzni   pod   Sp.   zn.:   C   29637.  
 
2.2   Servery   Pořadatele   jsou:    https://xiaomicesko.cz/ ,  
https://www.facebook.com/XiaomiCesko/    a    https://www.instagram.com/xiaomi.cesko/  
 
2.3   Soutěžící   bere   na   vědomí,   že   je-li   mladší   18   let,   je   povinen   si   pro   účast   v   soutěži   zajistit  
souhlas   svého   zákonného   zástupce.   Pokud   takový   Soutěžící   v   případě   výhry   nebude  
schopen   souhlas   svého   zákonného   zástupce   prokázat,   ztrácí   nárok   na   výhru.  
 
2.4   Soutěžícím   se   stává   každý,   kdo   splňuje   Soutěžní   podmínky   definované   v   tomto  
dokumentu.  
 
2.5   Soutěž   se   koná   10.   7.   2020   ve   Zlíně   a   okolí.  
 
2.6   Principem   soutěže   je   najít   podle   nápověd,   které   se   budou   v   den   akce   objevovat   ve  
stories   na   Instagramu   Xiaomi   Česko,   uschované   Výhry.   Upřesňující   informace   jsou  
zveřejněny   na   Serverech   pořadatele.  
 
2.7   Výhrami   jsou   telefon   Redmi   Note   9   Pro,   telefon   Redmi   9,   fitness   náramek   Mi   Band   4   a  
200×   voucher   s   20%   slevou   na   nákup   v   prodejnách   Xiaomi.   Každý   Soutěžící   může   získat  
pouze   jednu   Výhru.  
 
2.8   Výherce   soutěže   určuje   a   vyhlašuje   Pořadatel   po   skončení   soutěže   podle   toho,   kdo  
danou   Výhru   jako   první   našel.   Vouchery   budou   rozděleny   mezi   prvních   200   Soutěžících,  
kteří   dorazili   na   místo   ukrytí   Výher   po   tom,   co   už   byly   nalezeny   telefony   Redmi   Note   9   Pro   a  
Redmi   9   a   fitness   náramek   Mi   Band   4.  
 
2.9   Soutěž   není   žádným   způsobem   sponzorována,   podporována   či   spravována   společností  
Facebook.   Veškeré   informace   získané   v   této   soutěži   náleží   Pořadateli,   nikoliv   společnosti  
Facebook.  
 
III.   Obecné   podmínky   soutěže  
 

https://xiaomicesko.cz/
https://www.facebook.com/XiaomiCesko/
https://www.instagram.com/xiaomi.cesko/


3.1   Soutěže   se   mohou   účastnit   všichni   lidé,   kteří   souhlasí   s   těmito   Soutěžními   podmínkami   s  
výjimkou   zaměstnanců,   členů   a   spolupracovníků   Pořadatele   a   jejich   rodinných   příslušníků.  
Rodinným   příslušníkem   se   pro   účely   předchozí   věty   rozumí   všechny   osoby,   jejichž   vzájemný  
vztah   je   založen   na   pokrevním   poutu   anebo   vznikl   osvojením.  
 
3.2   Pořadatel   předá   Výhru   výherci   osobně,   a   to   bezprostředně   po   skončení   akce  
 
3.3   Záruka   na   Výhru   není   Pořadatelem   poskytována.   Pořadatel   neodpovídá   za   vady   a  
poškození   předmětu   Výhry   od   okamžiku   jejího   předání   výherci.  
 
3.4   Účast   v   soutěži   ani   Výhru   nelze   vymáhat   soudní   cestou   ani   požadovat   alternativní  
finanční   plnění   namísto   Výhry.   Pořadatel   si   vyhrazuje   právo   nahradit   Výhru   plněním  
obdobného   typu   a   hodnoty.  
 
3.5   Pořadatel   je   oprávněn   jednostranně   a   bez   náhrady   změnit   podmínky   soutěže   v   průběhu  
jejího   trvání,   soutěž   zkrátit,   odložit,   přerušit   či   zcela   zrušit,   a   to   i   po   vyhodnocení   soutěže   a  
vyhlášení   jejího   Výherce.  
 
3.6   Pořadatel   neodpovídá   za   jakékoliv   technické   problémy   Soutěžícího   v   souvislosti   s   jeho  
účastí   v   soutěži.  
 
3.7   Pořadatel   nenese   odpovědnost   za   škodu,   kterou   může   Výhra   výherci,   popřípadě   dalším  
osobám,   které   s   ní   přijdou   do   styku,   způsobit,   zejména   v   důsledku   jejího   užívání   v   rozporu   s  
jejím   účelem   či   návodem   k   použití.  
 
3.8   Pořadatel   nenese   odpovědnost   za   případné   škody   způsobené   selháním   systémů   a  
programového   vybavení,   které   nemají   původ   v   úmyslném   jednání   Pořadatele.  
 
IV.   Práva   a   povinnosti   Soutěžícího  
 
4.1   Soutěžící   se   soutěže   účastní   dobrovolně,   na   vlastní   nebezpečí   a   odpovědnost  
 
4.2   Pořadatel   není   odpovědný   za   škodu   na   majetku   způsobenou   třetím   osobám   a   za   zranění  
vzniklé   účastí   na   akci.  
 
4.3   Akce   se   koná   za   plného   silničního   provozu,   Soutěžící   musí   dbát   zvýšené   opatrnosti   a  
dodržovat   pravidla   silničního   provozu.  
 
4.4   Soutěžící   se   zavazuje   sdělit   Pořadateli   úplné   a   pravdivé   údaje   nezbytné   pro   předání  
Výhry.  
 
4.5   Soutěžící   se   zavazuje   chovat   po   celou   dobu   trvání   soutěže   tak,   aby   nedocházelo   k  
porušování   pravidel   vyhlášené   soutěže,   platných   právních   předpisů   České   republiky,   jakožto  
i   tak,   aby   svým   jednáním   nezpůsobil   Pořadateli,   případně   dalším   Soutěžícím   jakoukoliv  
újmu.  
 



V.   Osobní   údaje   a   jejich   ochrana  
 
5.1   Soutěžící   svojí   účastí   v   soutěži   vyhlášené   Pořadatelem   uděluje   Pořadateli   souhlas   se  
zpracováním   osobních   údajů   v   rozsahu   jméno,   příjmení,   datum   narození,   emailová   a  
doručovací   adresa,   za   účelem   pořádání   soutěže   a   předání   Výhry.   Osobní   údaje   budou  
zpřístupněny   pouze   v   případě   mimořádných   událostí   orgánům   činným   v   trestním   řízení.  
Osobní   údaje   budou   uchovávány   po   dobu   nezbytně   nutnou,   maximálně   však   2   roky   od  
konce   soutěže.   Na   tuto   dobu   je   udělen   souhlas   Soutěžícího   se   zpracováním   osobních   údajů.  
Soutěžící   svojí   účastí   v   soutěži   dále   potvrzuje,   že   by   Pořadatelem   informován   o   jeho   právu  
na   přístup   k   osobním   údajům   v   souladu   s   §   12   a   o   právu   žádat   vysvětlení   nebo   odstranění  
vzniklého   stavu   v   souladu   s   §   21   zákona   č.   101/2000   Sb.,   o   ochraně   osobních   údajů   a   o  
změně   některých   zákonů,   ve   znění   pozdějších   předpisů.  
 
5.2   Pořadatel   se   zavazuje,   že   zpracovávané   osobní   údaje   nebudou   předávány   žádné   třetí  
osobě,   která   se   nepodílí   na   realizaci   vyhlášené   soutěže   a   která   nedodržuje   stejné   standardy  
ochrany   osobních   údajů   Soutěžících   jako   Pořadatel.  
 
5.3   Soutěžící   souhlasí   s   tím,   že   osobní   údaje   jméno,   příjmení,   bydliště   a   fotografie  
Soutěžícího   mohou   být   zveřejněny   na   Serverech   Pořadatele.  
 
5.4   Soutěžící   souhlasí   s   tím,   že   se   může   objevit   na   audiovizuálních   záznamech   na  
Serverech   Pořadatele.  
 
5.5   Uživatel   svojí   účastí   v   soutěži   souhlasí   se   zasíláním   informací   (obchodních   sdělení)   o  
nových   soutěžích,   akcích   a   výhrách   Pořadatele   a   třetích   osob   s   Pořadatelem  
spolupracujících.  
 
VI.   Závěrečná   ustanovení  
 
6.1   Tyto   Soutěžní   podmínky   jsou   vytvořeny   v   souladu   s   platnými   zákony   a   dalšími   právními  
předpisy   České   republiky.   Uživatel   svojí   účastí   v   soutěži   vyhlášené   Pořadatelem   potvrzuje,  
že   byl   s   těmito   Soutěžními   podmínkami   řádně   seznámen   a   zavazuje   se   jimi   řídit.  
 
6.2   Soutěžní   podmínky   jsou   platné   a   účinné   ode   dne   4.   7.   2020  
 


