Pravidla soutěže o cashback
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovatelem soutěže je SuperThesis s.r.o., IČ: 07 555 407.
Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je
SuperThesis s.r.o., IČ: 07 555 407.
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a
vyhlašovatelem, resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící
souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Soutěžícím se rozumí fyzická osoba, která si firmy SuperThesis s.r.o. nechala vytvořit
diplomovou práci v celém rozsahu (tedy výrobu desek i tisk jejího obsahu) a zároveň se s
diplomovou prací vyfotí nebo natočí video, které zašlou na adresu soutez@supervazby.cz .
Vyhodnocením soutěže se rozumí zveřejnění výherce.
2. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
• věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
• adresa pro doručování v České republice;
• poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
• využití služeb SuperThesis s.r.o. pro výrobu diplomové práce v plném rozsahu (výroba
desek i tisk obsahu) v období 30.3.2020 – 30.9.2020;
• vytvoření fotografie nebo videa soutěžícího s vyrobenou diplomovou prací a zaslání
videa nebo fotografie na soutez@supervazby.cz;
• soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti
Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na
adrese facebook.com/terms.php;
• souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
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• dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese facebook.com/terms.php.
3. Doba trvání soutěže
Doba trvání soutěže je od 30.3.2020 od 00:01 (ne) do 30.9.2020 (st) do 12:00.
4. Další pravidla
• Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou;
• Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, provozovatele soutěže i osoby ve
smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.

UPOZORNĚNÍ!
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI JE ZAKOUPENÍ SLUŽEB NA VÝROBU DIPLOMOVÉ PRÁCE V
PLNÉM ROZSAHU (výrobu desek i jejího obsahu a svázání).
5. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Ze všech tou dobou zapojených soutěžících* náhodný generátor čísel (podle čísla pořadí
zapojení se do soutěže) vybere každý měsíc jednoho výherce, kterému bude formou
cashbacku vrácena cena za vytvoření kompletní diplomové práce, ale maximálně do výše
1500 Kč. Losování proběhne 30.4., 31.5., 30.6., 31.7. , 31.8. a 30.9.2020. Pokud soutěžící
jednou vyhraje cashback, z dalších losování o cashback bude vyřazen. Z losování budou
vyřazeni také ti soutěžící, u kterých nebude možné dohledat objednávku tisku a vazby
závěrečné práce.
Další výhra:
Během soutěže budou fotografie a videa soutěžících zveřejňovány na FB profilu Super Vazeb.
Ten soutěžící, jehož fotografie nebo video získá do 12:00 dne 12.10.2020 nejvíce To se mi líbí
bude odměněn překvapením v podobě elektroniky.

* jako tou dobou zapojení soutěžící se berou ti, kteří zašlou soutěžní fotografii nebo video do 12:00 hodin dne losování
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Soutěžní úkol představuje:
Vyfoťte se, nebo natočte krátké video s hotovou diplomovou prací, kterou jste nechali
vyrobit firmou SuperThesis s.r.o. Poté fotku či video zašlete na mail soutez@supervazby.cz
Soutěžní úkol je možné splnit tím, že si soutěžící nechá vyrobit kompletní diplomovou práci
(výroba desek, tisk obsahu a svázání) u firmy SuperThesis s.r.o. a poté se s diplomovou prací
vyfotí, nebo s ní natočí krátké video, které zašle na adresu soutez@supervazby.cz.
Výherce bude vyhlášen každý měsíc, a to 30.4., 31.5., 30.6., 31.7., 31.8. a 31.9.2020. Tedy v
období 25.3. až 30.9. náhodný generátor čísel (podle čísel objednávek) vybere celkem 6
výherců cashbacku do výše 1 500 Kč.
Výherce bude nejprve kontaktován emailem na mailovou adresu, kterou uvedl do
objednávky. A poté bude jeho jméno společně s jeho soutěžní fotografií nebo videem
zveřejněno na stránce https://www.facebook.com/supervazby/
V případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před
předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce, výhra propadá
vyhlašovateli.
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Nelze požadovat výměnu výhry za jiné
zboží.
Cashback za výrobu kompletní diplomové práce bude odeslán na účet, ze kterého byla
objednávka zaplacena.
6. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
Splněním soutěžního úkolu tj. vyfocením se, nebo natočením videa s diplomovou prací a
odesláním fotografie/videa na mailovou adresu soutez@supervazby.cz, poskytuje soutěžící
vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu
trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití

3

poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a
provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení
s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl
soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem.
V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní
písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící
odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli bezplatný souhlas s užitím
prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící bere na vědomí, že vyhlašovatel soutěže je v případě akceptace těchto pravidel,
resp. vstupem soutěžícího do soutěže, oprávněn v postavení správce zpracovávat osobní
údaje soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo,
uživatelské identifikační číslo na síti Facebook a doručovací adresa, to vše za účelem
realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování
těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i jejich kontaktování a
předání výher.
Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito pravidly.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak
po dobu 1 roku po ukončení soutěže.
Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným
výše zpracovávány i prostřednictvím externích subjektů, které jsou vždy v roli zpracovatele
osobních údajů a jednají pouze v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou s vyhlašovatelem
zejména, nikoliv však výlučně prostřednictvím provozovatele a prostřednictvím nástrojů
sociální sítě Facebook.
Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, oprávněnými zaměstnanci nebo smluvními
zpracovateli vyhlašovatele nebo provozovatele soutěže.
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Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce potvrzení ohledně
zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich
opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp.
vymazání, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz). Soutěžící
má dále právo požádat správce o předání osobních údajů, jež poskytl správce, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby
údaje v uvedeném formátu správce předal přímo jinému správci, je-li to technicky možné.
Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte emailovou adresu: podpora@supervazby.cz
Berete na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook, budou
tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Facebook, a to dle
podmínek uplatňujících se na váš smluvní vztah, resp. Facebook uživatelský účet.
Vyhlašovatel ani provozovatel v takovém případě nejsou schopni jakkoliv ovlivnit rozsah,
jakým budou vaše osobní údaje společností Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování
nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V
tomto ohledu se prosím obracejte se svými dotazy a právy přímo na společnost Facebook dle
aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook (www.facebook.com).
8. OSTATNÍ PODMÍNKY
Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže
změnit, zrušit či jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či
nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v
soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže
neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na
jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to, pokud soutěžící
poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě
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Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy
vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem
České republiky či dobrými mravy.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální
síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od
všech závazků s ní souvisejících.
Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na
stížnosti nebo podněty soutěžících.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze
na adresu provozovatele soutez@supervazby.cz .
V Brně dne 24.3. 2020
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