
Soutěž S ESMERO A VYHRAJ

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla soutěže o 3 ceny (dále jen „soutěž“). Tento statut je 
spolu s informacemi uvedenými na konkrétní facebookové stránce v smyslu článku I bod 2 
tohoto statutu jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže tak, aby 
byly přesně a srozumitelně určené podmínky soutěže.

I
Vyhlašovatel a organizátor soutěže
1)  Vyhlašovatelem  soutěže  je  společnost  ESMERO  CZ  s.r.o.  ,  se  sídlem  Pražákova  1008/69,
Štýřice,  639  00,  Brno,  IČO:  10730982,  zapsaném  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 122526/KSBR (dále jen „vyhlašovatel soutěže“).

2) Organizátorem soutěže je společnost Zaraguza, spol. s r. o., se sídlem Turbínová 13, 831 04
Bratislava,  IČO:  44399022,  zapsaná  v  Obchodním  rejstříku  vedeném  Okresním  soudem
Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 55094/B (dále jen „organizátor soutěže“).

II
Účel soutěže
1) Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace obchodního jména společnosti ESMERO CZ
s.r.o.. a její spojení se zodpovědným chováním.

2) Soutěž je oznámena i v textu vybraného zveřejněného příspěvku anebo události (dále jen
„soutěžní příspěvek“) na Facebookové stránce ESMERO CZ s.r.o.

III
Trvání soutěže
Do soutěže sa mohou soutěžící zapojit:
- v termínu od 01.10.2022 do 31.12.2022; dne 02.01.2023 budou vyhlášeni 3 výherci. 

IV
Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila věk 18 let a která splní podmínky
účasti v soutěži podle článku V tohto statusu (dále jen „účastník soutěže“). Soutěže sa nemůžou
zúčastnit osoby uvedené v článku VII bod 1 tohto statusu.

V
Průběh soutěže
1)    Do  slosování  bude  zařazený  každý  účastník  soutěže,  který  v  době  trvání  soutěže  splní
konkrétní      podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku.

2) Soutěž bude pro ČR i SK. ( ESMERO CZ, ESMERO SK)



VI
Výhra a její odevzdání

1) Předmět výhry konkrétní soutěže je uvedený na Facebookové stránce ESMERO CZ s.r.o. .
Předmětem  výhry  je  1x  poukaz  v hodnotě  40.000Kč/1600  euro   jako  příspěvek  na
vybavení  nové zimní zahrady od firmy ESMERO,   1x poukaz v hodnotě 30.000Kč/1200
euro  jako  příspěvek  na  vybavení  nové  zimní  zahrady  od  firmy  ESMERO ,  1x  poukaz
v hodnotě 20.000Kč/800 euro jako příspěvek na vybavení nové zimní zahrady od firmy
ESMERO. Předmět výhry je určený pro tři výherce. 

2) Výherce soutěže bude o získaní výhry obeznámen nejpozději do 1 pracovního dne od termínu
losování,  resp.  určení  výherců,  a  to  formou  Facebookové  zprávy  od  organizátora  soutěže,
přičemž  bude  zároveň  vyzvaný,  aby  vyhlašovatele/  organizátora  soutěže  kontaktoval
prostřednictvím  e-mailu.  V  případě,  že  se  výherce  soutěže  do  24  hodin  od  obeznámení
způsobem podle předcházející  věty tohoto bodu o výhru nepřihlásí  anebo výhru odmítne je
organizátor soutěže oprávněný vybrat náhradního výherce soutěže.

3)  Organizátor  soutěže uskuteční  výhru soutěže nejpozději  do 7 dní,  odkdy výherce soutěže
poskytl organizátorovi soutěže kompletní kontaktní údaje. 

4)  Jestliže  výherce  výhru  nepřevezme  ztrácí  nárok  na  výhru  a  výhra  propadá  v  prospěch
vyhlašovatele soutěže bez toho,  aby výherci  vznikl  nárok  na jakoukoli  kompenzaci  ze  strany
vyhlašovatele soutěže.

5)  Na  výhru  nemá  účastník  soutěže  právní  nárok  a  není  možné  vymáhat  ji  soudní  cestou.
Výsledky soutěže jsou konečné.  Účastníci  soutěže berou na vědomí,  že  nemůžou požadovat
výhru ve vyšší hodnotě anebo ve větším množství. Účastníci soutěže berou na vědomí, že výhru
není možné vyměnit za  jiné výhry, než je výhra stanovená vyhlašovatelem soutěže v příslušném
soutěžním příspěvku.

VII
Zvláštní ustanovení
1)  Zaměstnanci  firmy  ESMERO  CZ  s.r.o.  ,organizátor  soutěže,  i  osoby  jim  blízké  ve  smyslu
ustanovení § 116 Občanského zákonníka, jsou z účasti na soutěž vyloučeni.

2)  Jak  se  prokáže,  že  výherce  soutěže  je  zaměstnancem  vyhlašovatele  soutěže  anebo
zaměstnancem organizátora soutěže, anebo osobou jim blízkou, tak nárok této osoby na výhru
nevzniká, výhra se neodevzdá a propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže.

3)  V  případě  důvodného  podezření  z  podvodu,  zneužití  anebo  chyby  týkající  se  řádného
uspořádání soutěže si vyhlašovatel  soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit anebo pozastavit,
změnit  podmínky  soutěže,  vyhlásit  oznámení  o  výhře  zveřejněné  na  Facebookové  stránce
ESMERO CZ s.r.o.  anebo zaslané výhercem za neplatné anebo bez oznámení a jakékoliv náhrady
zablokovat účast na soutěži  tím účastníkem soutěže,  kteří  se zúčastňují  soutěže v rozporu s



dobrými  mravy  anebo  v  rozporu  s  tímto  statusem,  resp.  se  všeobecně  závaznými  právními
předpisy.

4) Vyhlašovatel soutěže ani organizátor soutěže nezodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení
kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu, na ktorou mu měla být zaslaná výhra. Vyhlašovatel
soutěže ani organizátor soutěže nezodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra
doručená,  s  vyjímkou  důvodů  na  straně  vyhlašovatele  soutěže  anebo  organizátora  soutěže.
V takovémto případě bude kontaktován další výherce v pořadí.

5)  Vyhlašovatel  soutěže ani  organizátor  soutěže nehradí  účastníkem soutěže  žádné  náklady,
které týmto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

6) Účastí v soutěži projevuje každý její účastník soutěže souhlas s pravidly této soutěže a s tím,
že vyhlašovatel  soutěže, resp.  organizátor soutěže je oprávněný uveřejnit jména,  podobiznu,
resp.  jiné svěřené informace o výhercích v oznamovacích prostředcích, jako i  tyto použit na
reklamní  a  propagační  účely  vyhlašovatele  soutěže,  a  to  bez  nároku  účastníka  soutěže  na
jakoukoliv odměnu.

7) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže kdykoliv
bez předcházejícího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidiel je povinný
zveřejnit na Facebookové stránce ESMERO CZ s.r.o.

VIII
Ochrana osobních údajů
1) Účelem zpracování osobních údajů je správa závazkového vztahu mezi účastníkem soutěže
a vyhlašovatelem soutěže v souladu s ustanoveními tohoto statusu. Organizátor bude získávat
údaje přímo od účastníka soutěže.  Organizátor archivuje a uchovává osobní údaje týkající  se
účastníka soutěže jen po dobu stanovenou platnými právními předpisy. Osobní údaje účastníka
nebudou poskytnuty ani zpřístupněny třetí osobě, kromě případů, které tuto povinnost ukládá
osobní právní předpis. Poskytnuté osobní údaje organizátor nezveřejňuje. Přeshraniční přenos
osobních  údajů  do třetích krajin  nezaručujících přiměřenou úroveň ochrany  osobních  údajů
organizátor nerealizuje.

2) Dotknutá osoba má zejména právo žádat od organizátora přístup k informaciím o zpracování
jeho osobních údajů a to: 
 seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 
 opravu  nesprávných  a  doplnění  neúplných  osobních  údajů,  které  jsou  předmětem

zpracování
 vymazání osobních údajů, jestliže uplynul účel jejich zpracování, jestliže byl odvolaný souhlas

na jejich zpracování za předpokladu, že jsou údaje zpracované na základe souhlasu, jak jsou
osobní údaje zpracované nezákonně, anebo jak to vyžaduje právní předpis, 

 omezení zpracování osobních údajů



 odevzdání/přenosnost  údajů,  které  poskytl  účastník  soutěže  organizátorovi  v
strukturovaném strojově čitatelném formátě, které jsou zpracované automatizovaně, a které
jsou zároveň zpracované na základě smlouvy anebo souhlasu. 

3) Dotknutá osoba má také právo: 
 namítat  proti zpracování  osobních  údajů,  které  organizátor  zpracuje  na  právním základě

ochrany oprávněných zájmů, včetně profilování a přímého marketingu
 odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, 
 podat stížnost dozornímu orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobných údajů ČR.

IX.
Závěrečné ustanovení
Tento  statut  je  zveřejnený  na  webové  stránce  ESMERO CZ  s.r.o.  www.........  a  je  uložený  u
vyhlašovatele soutěže.

V Hodoníně dne 01. 10. 2022
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