
Velká březnová soutěž Železářství Bradáč 
o 4 věcné ceny - zahradní nářadí značky WOLF Garten 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Velká březnová soutěž Železářství Bradáč“ (dále 
jen „soutěž“).

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže:

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je Stanislav Bradáč, se sídlem Londýnská 8/102, Liberec 11, PSČ 460 01, 
IČ:65633334, DIČ:CZ7210272586 a organizátorem soutěže jsou jím pověřené osoby nebo firmy.

2.  Místo konání a doba trvání soutěže:

2.1. Soutěž je pořádána na území České republiky.

2.2. Doba trvání celé soutěže je stanovena od data vyhlášení soutěže 7. 3. 2021 do data zveřejnění 
posledního vítěze hlavní ceny soutěže 3.4.2021 na facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi. 

3. Podmínky účasti v soutěži:

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou doručování na 
území České republiky (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Železářství Bradáč a jejich rodinní příslušníci a dále 
organizátoři a všechny osoby, které soutěž zajišťují, či se na její realizaci jakýmkoliv způsobem podílí.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je ve čtyřech kolech správné zodpovězení alespoň jedné soutěžní otázky v 
popisku do komentáře u příspěvku uveřejněném v jednom ze čtyř kol soutěže a již být nebo se nově stát 
fanouškem facebookového profilu https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi. Zúčastnit se můžete i více 
či všech kol soutěže. V každém kole bude vaše případná správná odpověď a splnění podmínky již být nebo 
se nově stát fanouškem facebookového profilu https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi zařazena do 
slosování o příslušnou cenu stanovenou pro dané kolo soutěže.

3.4. Stávající fanoušci, kteří se kdykoliv v minulosti před vyhlášením soutěže již stali fanouškem  
facebookového profilu https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi, mají možnost účastnit se soutěže již jen
splněním podmínky ve čtyřech kolech správně zodpovědět alespoň jednu soutěžní otázku v popisku do 
komentáře u příspěvku uveřejněném v jednom ze čtyř kol soutěže a tím budou zařazeni do slosování o 
příslušnou cenu v daném kole soutěže.

3.6. Účast v soutěži není podmíněna jakéhokoliv vkladem vyhlašovateli.

4. Průběh soutěže:

4.1. Soutěž probíhá výhradně na Facebook profilu https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi.

4.2. Principem soutěže je zodpovídání soutěžních otázek  a již být nebo se nově stát fanouškem 
facebookového profilu https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi.

4.3. Výhercem každého ze čtyř kol soutěže se stává jeden ze zúčastněných soutěžících, který v daném kole 
správně zodpoví uveřejněnou otázku a zároveň splní podmínku a již být nebo se nově stát fanouškem 
facebookového profilu https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi. Každého jednotlivého výherce vybere 
osoba stanovená vyhlašovatelem soutěže.

4.4. Výherci průběžných kol i hlavní ceny budou kontaktováni vyhlašovatelem soutěže prostřednictvím zpráv 
v rámci sociální sítě Facebook.



5. Výhry v soutěži:

5.1. Jeden výherce každého ze čtyř kol soutěže vyhraje věcnou cenu stanovenou pro dané kolo soutěže 
vyhlašovatelem soutěže a zveřejněnou na facebookového profilu 
https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi  

5.2. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou 
obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele 
nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.3. Výhry z této soutěže nejsou právně vymahatelné.

5.4. Výhry nelze proplácet v hotovosti.

5.5. Výherce každé z cen, který si výhru nepřevezme v době a místě domluvené s vyhlašovatelem soutěže 
nebo neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovených v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. 
Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli soutěže.

5.6. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za to, že si výherce každé z cen nepřečte zprávu s výzvou jemu 
zaslanou prostřednictvím zpráv v rámci sociální sítě Facebook a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v
něm uvedeném. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce zprávu od 
vyhlašovatele soutěže nepřečetl, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele soutěže.

5.8. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje učinit ve vztahu k výherci každé z cen jeden pokus o zaslání 
oznámení se zprávou o výhře prostřednictvím zpráv v rámci sociální sítě Facebook.

6. Osobní údaje:

6.1. Soutěžící uděluje podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj 
souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných 
otázek spojených se soutěží.

6.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a správcem těchto osobních údajů je ve smyslu zákona 
vyhlašovatel soutěže.

6.3. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje bylo možné použít ke 
zpracování v plném rozsahu podle bodu 6.1. i organizátorem soutěže pověřeným vyhlašovatelem soutěže.

6.4. Soutěžící pro případ, že by se  stal výhercem některého z kol, uděluje vyhlašovateli soutěže souhlas s 
uveřejněním svého jména a příjmení v rámci sociální sítě Facebook.

6.5. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou 
na adresu sídla vyhlašovatele soutěže. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli.
Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže pro následnou 
nemožnost komunikace se soutěžícím.

6.6. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. právo přístupu k informacím o 
zpracování údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Dále má 
soutěžící právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo  na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 v případě podezření z porušení svých práv.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1. Soutěžící vyjadřuje svou účastí v soutěži svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je
dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele soutěže. Tato 
pravidla jsou závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoliv nejasností se mohou soutěžící obrátit s 
dotazem na facebookový profil na adrese  https://www.facebook.com/bradac.zelezarstvi.

7.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 
pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení nebo pozastavení soutěže.



7.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže 
bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při 
podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka soutěže, jako je např.
manipulace s výsledky soutěže nebo jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

7.4. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporovaná ani spravovaná společností Facebook nebo 
FacebookIreland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své osobní údaje uvedené pro účely 
soutěže pouze vyhlašovateli soutěže nikoliv společnosti Facebook nebo FacebookIreland Limited.


