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Pravidla soutěže s produkty  
La Roche Posay 

a lékárnami Pharmacentrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže lékáren Pharmacentrum, která probíhá na sociální 

síti Facebook (dále jen "soutěž"). 

Organizátor soutěže 

1. Organizátorem soutěže je provozovatel lékáren Pharmacentrum, společnost MEDICON Pharm 

s.r.o., IČO: 036 619 89, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 236008 (dále jen “Organizátor”). 
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2. Tato soutěž není organizována společností Facebook (www.facebook.com). 

Účast v soutěži a pravidla 

1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky 

starší 18 let, které se přihlásí do soutěže svojí fotografií pod příspěvky na sociální síti Facebook. 

2. Soutěžící udělí “To se mi líbí” facebookové stránce Pharmacentrum Lékárna, stane se jejím 

fanouškem a přidá pod příspěvky na sociální síti Facebook oznamující soutěž fotografii s produktem 

na opalování značky La Roche Posay, který koupil v lékárně Pharmacentrum. Stejný uživatel může pro 

účast v soutěži použít pouze jeden Facebookový účet. 

3. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook. 

4. Ze soutěže budou vyřazeny soutěžící a všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto 

pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo komentáře a 

příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, se kterým je stránka www.pharmacentrum.cz 

provozována. Ze soutěže mohou být vyřazeny také příspěvky, které mohou jakkoli poškozovat značku 

„lékárny Pharmacentrum“, společnost organizující tuto soutěž nebo její produkty a služby. 

5. Soutěž probíhá od 25. 6. 2019 do 31. 8. 2019 na území České republiky na sociální síti Facebook. 

6. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi soutěže a 

agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. 

Výhry a způsob určení výherců 

1. Ze soutěžních komentářů s fotografií splňující podmínky soutěže bude do 3.9.2019 vylosován 

Organizátorem výherce výhry - balíček kosmetiky značky La Roche Posay a/nebo Vichy v hodnotě 

1500 Kč. Výhru může výherce uplatnit do 30 dní od oznámení o vylosování. V případě, že výherce 

nesplní podmínky soutěže, bude losován další výherce. Výherce obdrží informaci o výhře pomocí 

soukromé zprávy na Facebooku a unikátní kód, resp. unikátní dárkový kupón, pro uplatnění výhry. 

Výherce může uplatnit výhru na jím zvolené pobočce. Vybranou pobočku musí organizátorovi sdělit 

minimálně dva dny dopředu. Výhra bude výherci vydána po prokázání totožnosti (například 

předložením OP), dále po předložení účtenky o nákupu produktu na opalování značky La Roche 

Posay, který musí být totožný s produktem na výherní fotografii a unikátním kódem. Produkt, který 

výherce zakoupil a je totožný s produktem na výherní fotografii musí být zakoupen v Lékárně 

Pharmacentrum do 31.8.2019. Výherce není oprávněn výherní voucher s kýmkoli sdílet. 

2. Výherce bude kontaktován Organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na 

Facebooku a bude vyzván, aby organizátorovi zaslal nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé 

zprávy svou adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl Organizátor dohodnout na způsobu předání 

výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru 

zaniká. 

3. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené těmito 

pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek, pravidel soutěže. 
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4. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči 

výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná 

plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 

5. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména 

náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat 

nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od Organizátora. 

Závěrečná ustanovení, ochrana osobních údajů 

1. Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a 

dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. 

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. 

2. Vložením fotografie pod soutěžní příspěvky facebookové stránky lékárny Pharmacentrum a stáním 

se fanouškem facebookové stránky Pharmacentrum Lékárna účastník souhlasí se zpracováním jeho 

osobních údajů. Zpracování osobních údajů účastníků soutěže se řídí nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a dále zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v rozsahu v jakém se aplikuje. Správcem osobních údajů ve 

smyslu Nařízení je provozovatel lékáren Pharmacentrum, společnost MEDICON Pharm s.r.o., se 

sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, IČO 03661989, dále jen „Organizátor“. 

3. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení svůj bezvýhradný 

a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů nevyhnutných pro registraci do soutěže za 

účelem identifikace soutěžícího za účelem plnění smlouvy mezi účastníky soutěže a Pořadatelem. 

4. Zásady zpracování osobních údajů a záznamů osobní povahy: 

a) Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za následujícími účely: 

- vyhodnocení soutěže; 

- předání výhry; 

- marketing a propagace. 

b) Jaké osobní údaje boudou zpracovávány 

i. Pro účely kontroly splnění podmínek akce, vyhodnocení soutěže a předání výhry budou 

zpracovávány následující osobní údaje soutěžících: 

- jméno a příjmení; 

- telefonní číslo; 

- email; 

-obrazový a/nebo zvukový záznam sdílený na facebookové stránce a/nebo označený soutěžním 

„hashatagem“ „#letosantheliosem“ 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v Soutěži do 3. 10. 2019. 

ii. Pro účely marketingu a propagace budou zpracovávány tyto osobní údaje soutěžících: 

- jméno a příjmení; 

- bydliště – v rozsahu města bydliště; 

-obrazový a/nebo zvukový záznam sdílený na facebookové stránce a/nebo označený soutěžním 

„hashatagem“ „#letosantheliosem“ 

 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži do 31.12.2019. 
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Organizátor zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním 

osobních údajů, který mu byl účastníky soutěže udělen. Tento souhlas může být účastníky soutěže 

kdykoliv písemně odvolán. 

5. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám 

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým 

je Organizátor. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledaže by 

povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí 

osobních údajů je dobrovolné. Účastník však bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu 

jméno, příjmení, telefonní číslo, email, obrazový a/nebo zvukový záznam a bydliště (v případě výhry) 

je nezbytné pro účast v Soutěži. Pokud některý z těchto osobních údajů nebude soutěžícím 

poskytnut, soutěžící ztrácí možnost získat výhru. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše 

uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. 

6. Práva Účastníka jako subjektu údajů 

Účastník má dle Nařízení ve vztahu ke svým osobním údajům tato práva: 

- právo na přístup k údajům; 

- právo na opravu údajů; 

- právo na výmaz údajů (být zapomenut); 

- právo na omezení zpracování údajů; 

- právo na přenositelnost údajů; 

- právo vznést námitku; 

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

7. Souhlas s pořizováním záznamů osobní povahy 

Účastník výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu se zákonem. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a bydliště v 

propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s 

tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a 

zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže. 

8. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že 

organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek 

včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve 

sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, včetně profilů organizátora na 

sociálních sítích. 

V Praze dne 25. 6. 2019 
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