
Pravidla akce „Pojďme společně pomáhat“ 

 

1. Organizátorem akce Pojďme společně pomáhat je společnost Outdoor Concept a.s., 

se sídlem Plzeň, Americká 2896/54, PSČ 30100, zaps. v OR u Krajského soudu v Plzni, 

spisová značka B 1537.  (dále jen „Organizátor“). 

2. Akce začíná 23.4.2020 a trvá do vyčerpání zásob 160 párů bot KEEN, přičemž vybrané 

osoby budou obeznámeny e-mailem do 10ti dnů od ukončení akce. Ukončení akce 

bude ohlášeno prostřednictvím webu www.keenfootwear.cz. 

3. Účast v akci je podmíněná vyplněním dotazníku na webových stránkách 

www.keenfootwear.cz a uvedením e-mailu svého a nominované osoby včetně 

krátkého textu, proč má být daná osoba vybraná. Přičemž nominující i nominovaný 

potvrzují, že jsou seznámeni s pravidly akce a poskytují kontakty vědomě. Zároveň 

nominovaná osoba musí být z řad zdravotnického personálu v některé z nemocnic, 

zdravotnickém zařízení, jakémkoliv odběrovém místě či jiném se zdravotnictvím 

souvisejícím zařízením v ČR. Nominovaní musí být starší 18 let s trvalým bydlištěm na 

území ČR.  

4. Vyplněním dotazníku účastník vyjadřuje souhlas se zasíláním sdělení týkajících se akce 

a dále účastník poskytuje souhlas s použitím osobních údajů (více o ochraně osobních 

údajů na www.keenfootwear.cz/ochrana-osobnich-udaju) a souhlas s pravidly akce. 

Účastník má právo souhlas neudělit, neúčastnit se akce, stejně tak má účastník právo 

odmítnout předmět akce. Odesláním přihlášky nevzniká automatický nárok na 

předmět akce.  

5. Výběr nominovaných v rámci zmíněné akce proběhne na základě pořadí jednotlivých 

přihlášek. Prvních 160 přihlášek splňujících výše uvedené podmínky budou uznány jako 

platné a nominované osoby budou kontaktovány e-mailem na adresu uvedenou ve 

formuláři. Autoři přihlášek nesplňujících zadání nebo nevybraní, nebudou 

kontaktování. Ukončení akce bude ohlášeno prostřednictvím webu 

www.keenfootwear.cz.  

6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv přihlášku bez udání důvodů. 

7. Vybráno bude 160 osob z řad zdravotnického personálu pracujících v některé 

z nemocnic, zdravotnickém zařízení, jakémkoliv odběrovém místě či jiném se 

zdravotnictvím souvisejícím zařízením v ČR. Předmětem akce jsou boty KEEN dle 

vlastního výběru z webu www.keenfootwear.cz. Vybraná osoba je povina poskytnout 

Organizátorovi veškeré potřebné informace pro převzetí předmětu akce 

prostřednictvím e-mailové komunikace do 5 dnů od obdržení e-mailu s informací, že 

byl dotyčný vybrán. Po uplynutí výše zmíněné lhůty bude předmět akce nabídnut 

dalšímu účastníkovi v pořadí. Požadovanými informacemi se rozumí vybraný model, 

velikost a adresa zaslání. Neposkytne-li vybraná osoba tyto informace, nárok na 

předmět akce bez dalšího zaniká. Organizátor neručí za špatně zadané údaje, případně 
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nefunkční e-mailové adresy či nedoručení e-mailu na základě chybné detekce 

nevyžádané pošty, plné schránky či jiné technické překážky.  

8. Předmět akce není možné vyplatit v hotovosti. 

9. Vybraná osoba souhlasí s poskytnutím fotografií a zpětné vazby Organizátorovi akce.   

10. Souhlasem a poskytnutím fotografií poskytuje vybraná osoba Organizátorovi akce 

bezplatnou, nevýhradní, rozsahem co do množství, místa, území a času neomezenou 

licenci ke všem způsobům užití fotografie, včetně užití pro reklamní účely Organizátora 

a společností Outdoor Concept a. s. a Rock Point a.s. 

11. Organizátor je oprávněn jakoukoli část fotografie upravit a/nebo měnit a/nebo spojit 

s jiným autorským dílem, stejně tak je Organizátor oprávněn licenci postoupit či 

poskytnout podlicenci. Organizátor není povinen svolení a oprávnění udělená mu 

účastníkem podle tohoto článku využít. 

12. Z akce jsou automaticky vyloučení zaměstnanci Organizátora soutěže, a zaměstnanci 

společností Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s.  

13. Předmět akce nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost 

za jakákoli rizika a závazky související s předmětem akce a jeho užíváním. 

14. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně změnit či doplnit kdykoliv pravidla této 

akce anebo ji v závažných případech bez náhrady zrušit. 

15. Zpracování osobních údajů: 

a) Účastník uděluje v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecným nařízením 

Evropské Unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 souhlas se zpracováním 

osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, 

adresa) po dobu trvání akce, nejméně však do 31.5.2020. Organizátor zpracovává 

osobní údaje za účelem jejich zpracování souvisejícího s účastí v soutěži a za účelem 

marketingové podpory akce.  

b) Účastník prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytl, jsou pravdivé a přesné. 

c) Účastník je povinen sdělit Organizátorovi každou změnu poskytnutých osobních 

údajů bez zbytečného odkladu. 

d) Účastník účastí v akci potvrzuje, že mu byly jasným a srozumitelným způsobem 

poskytnuty ze strany Organizátora, coby správce osobních údajů před udělením 

tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů zejména následující informace o: 

- totožnosti a kontaktních údajích správce a jeho případného zástupce;  

- účelu zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právním základu pro 

zpracování; 

- příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů; 

- nepředání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; 

- době, po kterou budou osobní údaje uloženy;  

- existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se 

subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a 

vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;  



- existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;  

- existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu; 

- skutečnosti, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním 

požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má 

subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků 

neposkytnutí těchto údajů;  

 

Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné. Účastník má právo přístupu ke 

zpracovávaným osobním údajům, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost 

údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Obecného 

nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679. 

 

Účastník, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho 

soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu nepřesnosti 

osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů požádat 

Organizátora o vysvětlení. Účastník je oprávněn požadovat, aby Organizátor odstranil 

takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci osobních 

údajů. 

 

Bližší informace o zpracování osobních údajů se můžete dozvědět i na 

https://www.keenfootwear.cz/ochrana-osobnich-udaju 

 

Prostřednictvím emailu  osobni.udaje@rockpoint.cz 

Telefonicky 724 004 141 

 

 

V Plzni dne 21.4.2020 
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