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Pravidla 
I. Název soutěže 

Vánoční soutěž – Daruj Záchranku, daruj bezpečí 

II. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Medical Information Technologies, 

s.r.o. se sídlem Vachova 43/5, 616 00 Brno (dále jen „pořadatel“). 

III. Termín soutěže a rozsah 

a) Soutěž bude probíhat v termínu od 24. 11. 2017 – 10:00 hod do 31. 12. 2017 – 10:00 hod. 

b) Soutěž bude probíhat na území České republiky 

c) Výherci budou oficiálně oznámeni po ukončení soutěže na stránce 

www.zachrankaapp.cz/cs/soutez 

IV. Podmínky pro účast v soutěži 

a) Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou 

na území České republiky, která akceptuje tato pravidla. 

b) Ze soutěže mohou být vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže. 

c) Podmínkou pro účast v soutěži je zaslání fotografie na e-mail soutez@medicalit.eu, která 

bude splňovat zadání uvedené dále v tomto dokumentu. 

V. Princip a postup soutěže 

a) Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let, která v uvedeném termínu konání 

soutěže zašle na e-mailovou adresu soutez@medicalit.eu fotografii svých blízkých, na 

které půjde jasně vidět, že mají na telefonu nainstalovanou aplikaci Záchranka. Navíc 

k fotografii musí být připojena krátká zpráva/příběh týkající se reakce blízkých na 

aplikaci Záchranka. 

b) Do e-mailu je třeba uvést kontaktní údaje: Jméno, příjmení a telefonní číslo. Tyto údaje 

slouží pouze pro kontaktování dané osoby v případě výhry a nebudou použity k jiným 

účelům. 

c) Formát ani provedení soutěžního úkolu nejsou specifikovány. Hodnotí se kreativita a 

nápad provedení (fotka, příběh). 

d) Rady a návrhy, jak soutěžní foto a text vytvořit jsou dostupné na stránce 

www.zachrankaapp.cz/cs/soutez 

e) Nejlepší zaslané fotografie s příběhem mohou být pořadatelem promovány na stránce: 

www.facebook.com/zachrankaapp 

f) Výhry za první až třetí místo v soutěži získají autoři fotografií, které budou ohodnoceny 

odbornou porotou jako nejlepší. 

VI. Výhry 

Výherci získají následující ceny: 

1. místo: Apple iPhone SE 

2. místo: Beats EP On-Ear Headphones 
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3. místo: Apple iPod shuffle 

 

VII. Další ustanovení 

a) Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie s krátkým příběhem, splnění všech 

podmínek pro účast včetně dodržování pravidel soutěže. 

b) Ze soutěže budou vyřazeni účastníci: 

 kteří by mohli poškodit dobré jméno pořadatele 

 u kterých bylo zjištěno nedodržení podmínek soutěže 

 u kterých byl zjištěn pokus o podvod 

c) O tom, zda účastník vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel. 

d) Účast v soutěži je dobrovolná. 

e) Pořadatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně 

doby její platnosti či soutěž ukončit. 

f) V případě výhry bude výherce kontaktován do 7 dnů od ukončení soutěže e-mailem a 

telefonickým hovorem. Pokud se pořadateli nepodaří výherce zastihnout do 7 dnů od 

prvního pokusu (zaslání e-mailu), výhra přechází na dalšího soutěžícího v pořadí. Jména 

vítězů soutěže budou zveřejněna na webu www.zachrankaapp.cz/cs/soutez 

g) Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.  

h) Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) souhlasí se zpracováním 

osobních (jméno, přij́meni,́ e-mail, soutěžní fotografie) podle Zákona o ochraně osobnićh 

údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnićh údajů (poskytnuti ́ údajů je dobrovolné, svůj 

souhlas může kdykoliv zrušit a z databáze ho pořadatel soutěže odstrani)́. Osobni ́ údaje 

budou v rámci soutěže zařazeny do databáze společnosti Medical Information 

Technologies, s.r.o. IČ: 03759865 (dále jen „mIT “) a mohou být využity v přiṕadě výhry 

soutěžićih́o. Soutěžići ́ má právo kdykoliv požádat společnost mIT o informace, jaké 

osobni ́údaje o soutěžićím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšujići ́náklady 

nezbytné na poskytnuti ́ informace. Soutěžići ́má právo požádat společnost mIT o opravu 

nepřesných nebo nepravdivých osobnićh údajů. Soutěžići,́ který zjisti ́ nebo se domniv́á, 

že společnost mIT provádi ́zpracováni ́jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobnih́o života. Soutěžićih́o nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobni ́údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracováni,́ může požádat společnost mIT 

o vysvětleni ́nebo požadovat, aby společnost mIT odstranila takto vzniklý stav (zejména 

se může jednat o blokováni,́ provedeni ́opravy, doplněni ́nebo likvidaci osobnićh údajů). 

Nevyhovi-́li společnost mIT žádosti soutěžićih́o podle předchozi ́věty, má soutěžići ́právo 

obrátit se na Úřad pro ochranu osobnićh údajů (soutěžići ́ má právo se na Úřad pro 

ochranu osobnićh údajů se svým podnětem obrátit i přiḿo). Dalši ́přiṕadná zvláštni ́práva 

soutěžićih́o upravuje ustanoveni ́§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnićh údajů. 

Soutěžići ́výslovně souhlasi ́s tiḿ, že Pořadatel soutěže je oprávněn užit́ v souladu s § 12 

zákona č. 40/1964 Sb., v platném zněni,́ občanského zákoniḱu, bezplatně. 

i) Soutěžící nahráním fotografie dává souhlas k dalšímu zpracování fotografie pro 

propagační a prezentační účely kampaně aplikace Záchranka. 

j) Soutěž není žádným způsobem provázána, sponzorována nebo spojena se společností 

Facebook. 

http://www.zachrankaapp.cz/cs/soutez
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