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Všeobecná pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) se společnosti LUCIS, s.r.o. na 
jejím profilu na sociální sítí Facebook 
 
I. Obecná ustanovení 
1. Soutěž pořádá společnost LUCIS, s.r.o. se sídlem Nová 14, 664 41 Popůvky,  

IČO: 25570731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 34571 (dále jen „Organizátor“). 

2. Tento dokument stanovuje pravidla soutěže, všeobecné podmínky pro účast  
v soutěži, práva a povinnosti účastníků soutěže a pravidla pro určení vítězů soutěže.  
Pravidla soutěže v plném znění jsou zveřejněna na internetové stránce 
https://www.lucis.eu/cz/download/  

3. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu návštěvnosti své facebookové  
stránky a za účelem budování povědomí o společnosti LUCIS, s.r.o. 

4. Soutěž se koná na území České republiky. 
  
II. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže 
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou  

na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora 
a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem 
společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude 
předána v případě, že Organizátor 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. Taková výhra 
nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora soutěže. 

 
III. Trvání soutěže a způsob výběru výherce 
1. Termín soutěže je stanovený na období od 7. prosince 2020 10:00 do 13. prosince 

23:59. Výhercem se stává účastník, jehož tip se bude nejvíce blížit správné odpovědi 
na soutěžní otázku. V případě více shodných tipů různých účastníků se bude výherce 
losovat. Případné losování se uskuteční 14. prosince 2020 ve 14:55 a vyhlášení 
výherce bude následovat v 15:00.    

 
IV. Pravidla soutěže  
1. Soutěže se můžou zúčastnit pouze osoby uvedené v čl. II. těchto Pravidel. 
2. Účastí v soutěži soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho 

údajů podle těchto Pravidel. 
3. Do soutěže o výherní cenu bude zařazena každá fyzická osoba, která v termínu 

konání soutěže podle čl. III Pravidel splní všechny podmínky účasti v soutěži uvedené 
v Pravidlech. 
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V. Výhra v soutěži 
1. Předmětem výhry v soutěži je 1x stolní svítidlo Omnia O.525.K1.61 ve speciálním 

vánočním provedení „atyp FB Vánoce 2020“ v hodnotě 8900 Kč včetně DPH. 
2. Výherní cenu do soutěže věnoval Organizátor. 
3. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou. 

 
VI. Oznámení o výhře, předání výhry, ztráta nároku na výhru 
1. Výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách LUCIS, s.r.o. 

v komentářích pod příspěvkem oznamujícím konání soutěže. Organizátor zároveň 
odešle vítězi soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře. Výherce je 
povinen do 5 dnů doručit Organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu 
o výhře, ve které je povinen poskytnout Organizátorovi soutěže potřebnou součinnost 
za účelem odevzdání jeho výhry.  

2. Organizátor je oprávněn při kontaktování výherce od něj požadovat souhlas  
se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, email, telefonní číslo, adresa  
za účelem zveřejnění, jako i odevzdání a doručení výhry. Organizátor odešle výhru  
na tuto adresu do 14 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výhercem.  
Poskytnutí těchto údajů výherce je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude 
považováno za neposkytnutí součinnosti na straně výherce, která je nevyhnutelná  
pro odevzdání výhry.  

3. Údaje výherce budou organizátorem zpracovávány nejdéle po dobu 1 roku ode dne 
jejich poskytnutí. Poskytnutím výše uvedených údajů uděluje výherce organizátorovi 
souhlas ke zpracování těchto údajů a souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno  
a příjmení (resp. FB jméno) v uveřejněném přehledu výherce. V případě, že výherce 
neplní podmínky uvedené v těchto Pravidlech, ztrácí nárok na výhru. 

4. Výhra bude výherci zaslány na výhercem uvedenou doručovací adresu v České 
republice. Při případném vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. 

5. V případě, že se výhru nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci,  
bez zavinění na straně Organizátora, či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou 
odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra 
Organizátorovi soutěže.  

6. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění 
či ztrátu během přepravy. 

7. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně. 
8. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhra v soutěži představuje 

dobrovolné jednostranné plnění Organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen. 
Výhru v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze  
po Organizátorovi či osobách, se kterými Organizátor při zajištění a organizaci soutěže 
spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit 
alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je 
vyloučena. 
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9. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené 
účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher. 

10. Organizátor nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou  
v souvislosti s výhrou v soutěži. 

 
VII. Další důležité podmínky soutěže 
1. Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže 

v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit. 
2. Organizátor soutěže si zároveň vyhrazuje právo posoudit regulérnost účasti 

jednotlivých účastníků soutěže, jako i právo vyloučit účastníka soutěže ze soutěže 
v případě, pokud vznikne podezření z jakéhokoliv manipulování nebo ovlivňování 
výsledků soutěže. 

3. Případné námitky s průběhem soutěže je možné Organizátorovi zaslat písemně  
na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 3 pracovních dní od ukončení 
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v úvahu. 

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo konající v rozporu s pravidly 
nebudou do soutěže zařazeny. 

5. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zaslaná informace o výhře. 
 
VIII. Ochrana osobních údajů 
1. Účastník soutěže bere na vědomí, že dobrovolným zapojením se do soutěže uděluje 

Organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních 
údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) 
a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu 
takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně 
údajů, dále jen „Nařízení“), dobrovolný souhlas na zpracování osobních údajů 
v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů na dobu trvání soutěže a vyhodnocení 
soutěže, nejdéle ale na dobu jednoho roku ode dne ukončení soutěže. 

2. Svojí účastí v soutěži účastník soutěže prohlašuje, že jsou mu známa jeho práva podle 
zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení. 

3. Informační povinnosti podle čl. 13 Nařízení jsou splněna prostřednictvím podmínek 
ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Organizátora 
(www.lucis.eu). 

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Přeshraniční přenos se neuskutečňuje. 
5. Osobní údaje se budou poskytovat pouze třetím stranám na základě zvláštních 

předpisů např. finanční úřad, Česká obchodní inspekce. 
6. Účastník soutěže má právo písemnou formou na adrese sídla provozovatele,  

nebo osobně odvolat svůj souhlas, jinak platnost souhlasu zanikne po uplynutí 
jednoho roku. 
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Lubomír Čejka, jednatel 

IX. Závěrečné ustanovení 
1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý její účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže 

uvedenými v těchto Pravidlech. Každý soutěžící účastí na soutěži zároveň potvrzuje, 
že byl seznámen s těmito Pravidly. 

2. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění Pravidel soutěže rozhodne o dalším 
postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel 
a/nebo podmínek soutěže po jejím vyhlášení. 

3. Tato Pravidla mohou být změněna jedině formou písemných dodatků k těmto 
Pravidlům nebo formou zveřejnění nového znění Pravidel, který v plném rozsahu 
nahradí jeho staré znění. 

4. Soutěž je organizovaná jako propagační soutěž ve smyslu § 4 odst. zákona č. 30/2019 
Sb. o hazardních hrách a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů a není hazardní hrou. 

5. Soutěž ani tato Pravidla nejsou veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu  
§ 276 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů, ani veřejným příslibem ve smyslu § 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. 
Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárním 
zástupcem Organizátora soutěže. 

 
V Brně, dne 1. 12. 2020 
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