PRAVIDLA SOUTĚŽE „Cena Kooperativy v rámci Ekonomické olympiády“
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže s názvem „Cena
Kooperativy v rámci Ekonomické olympiády“ („Soutěž“).
Pořadatelem Soutěže je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „pořadatel“ nebo „Kooperativa“). Kooperativa je
hlavním partnerem projektu Ekonomické olympiády, jehož organizátorem a odborným garantem je
Institut ekonomického vzdělávání z.ú., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:
05418372, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. U 493.
Kooperativa, jako hlavní partner Ekonomické olympiády, vyhlašuje tuto přidruženou Soutěž
k projektu Ekonomické olympiády. Více informací o Ekonomické olympiádě naleznete zde.

Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla
mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně
jako tento dokument.

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na www.koop.cz/cena-kooperativy
I. Soutěžní úkol:
Zájemce, který splní dále stanovené podmínky účasti, se do Soutěže zapojí tak, že kreativně zpracuje
téma Moment, kdy ve mně hrklo (dále jen „soutěžní příspěvek“). Soutěžním příspěvkem může být
pouze fotografie s hravým popiskem. Hlavním kritériem pro splnění soutěžního úkolu je kreativita,
originalita a autenticita soutěžního příspěvku.
Soutěžní příspěvek musí být původním dílem účastníka soutěže. Zapojením se do soutěže účastník
prohlašuje, že je výlučným autorem díla a že na něm neváznou práva třetích osob.
II. Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 9. 6. 2021 do 31. 8. 2021 23:59 (dále jen „termín konání soutěže“).
Termín přihlášení do soutěže je: od vyhlášení dne 9. 6. 2021, poté neomezeně až do 31. 8. 2021 do
konce dne
Termín oznámení výhry výherci: do 10. 9. 2021
Termíny předání výhry: do 24. 9. 2021
III. Účastníci soutěže:
1) Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je současným či minulým
účastníkem Ekonomické olympiády, a splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také
„zájemce“).

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k pořadateli a též
osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3) Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích,
která se do soutěže platně registruje dle podmínek uvedených v článku IV. (dále také „účastník“,
„účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s
předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze
soutěže bez náhrady vyloučena.
IV. Účast v soutěži:
1) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době konání soutěže odešle vyplněný formulář včetně
přílohy zahrnující dokument dle zadání soutěže následujícím způsobem:
- navštíví stránku www.koop.cz/cena-kooperativy
- vyplní následující údaje: jméno a příjmení, telefon, email
- vloží přílohu, tzn. soutěžní příspěvek.

2) Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení vyplněného
formuláře včetně soutěžního příspěvku pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).
3) Vyplněním a odesláním údajů na webové stránce účastník potvrzuje správnost a úplnost
uvedených údajů a též vyjadřuje svůj souhlas s pravidly této spotřebitelské soutěže.
4) Zasláním soutěžního příspěvku uděluje účastník soutěže pořadateli bezúplatně výhradní, územně a
množstevně neomezenou licenci k užití tohoto soutěžního příspěvku - díla, a to na dobu trvání
majetkových autorských práv účastníka soutěže k dílu a ke všem známým způsobům užití s ohledem
na charakter díla. Pořadatel je oprávněn provádět jakékoli změny díla. V rámci užití soutěžního
příspěvku je pořadatel oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, a to nejen v jeho původní podobě, ale
i v podobě díla vzniklého úpravou nebo spojením s jiným dílem.

V. Určení výherců:
1) Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v době jejího konání platně
zaregistrovali a splnili všechna kritéria soutěže, vybrán 1 výherce.
2) Výběr výherce bude proveden pořadatelem soutěže, a to do 10 pracovních dní od ukončení

soutěže. Hlavním hodnotícím kritériem bude kreativita, originalita a autenticita soutěžního příspěvku.
3) Vybraný soutěžící bude o své výhře informován pořadatelem soutěže nejpozději do 20 pracovních
dnů od ukončení soutěže, a to prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailové adresy, které uvedl v
soutěžní registraci.
4) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím emailu, a to po ověření jeho nároku na výhru.
5) Nepodaří-li se soutěžícího vybraného jako výherce soutěže bez zavinění pořadatele kontaktovat,
popř. doručit mu výhru, soutěžící se nestává výhercem a jeho nárok na výhru zaniká. Výhra zůstává
ve vlastnictví pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího
udělení jinému soutěžícímu, který rovněž splnil všechna kritéria soutěže.

6) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků (popř. méně
účastníku splní podmínky pro zisk výhry), než je počet výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve
prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

VI. Výhra v soutěži:
Do soutěže je vložen 1 kus výhry, konkrétně:
•

1x poukaz na Základní kurz bezpečné jízdy na autodromu v Sosnové (více informací o
autodromu Sosnová zde).

VII. Zpracování osobních údajů
Účastník bere na vědomí, že pořadatel jako správce osobních údajů zpracovává poskytnuté osobní
údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Správce zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu jméno, telefonní číslo a e-mailová
adresa za účelem realizace soutěže, jejího vyhodnocení a předání výher; a to po dobu trvání soutěže
a dále po dobu 6 měsíců od ukončení soutěže.
Účastníci mají všechna práva vyplývající z výše uvedených obecně závazných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů. Účastníci mají zejména právo na přístup ke svým osobním
údajům, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají,
nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti
zpracování údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění
práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních

údajů, a to buď emailem na: dpo@koop.cz nebo písemně na adrese: Pobřežní 665/21, Karlín, Praha 8,
186 00.

VIII. Závěrečná ustanovení:
1) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
2) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato pravidla nebo soutěž zcela zrušit, a to i
bez udání důvodu a stanovení náhrady. Rozhodnutí o zrušení soutěže je účinné dnem jejího zveřejnění na
webu pořadatele.

3) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána, a nemá nárok výhru
reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné
vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
4) Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s
těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi
k získání výhry. Vyloučen ze soutěže bude i ten účastník, který uvedl nesprávné, neúplné nebo
zavádějící informace.
5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje
pořadatel soutěže.

