
PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE „Letní soutěž s TRIADOU, dále jen „Pravidla“ 
 
1. Pořadatel soutěže 
 
1.1. Pořadatelem soutěže je TRIADA, spol. s r. o., se sídlem U Svobodárny 1110/12, 190 00 
Praha 9, IČ 43871020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
spisová značka C 5091, dále jen „Pořadatel soutěže“. 
 
2. Jak soutěžit 
 
2.1. Soutěž probíhá od 5. 8. 2019 do 14. 8. 2019. 
2.2. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let s trvalým bydlištěm a 
doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. 
2.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli 
soutěže. 
 
3. Pravidla soutěže 
 
3.1. Úkolem soutěžícího je vymyslet citát, báseň nebo verš obsahující slova: LÉTO, TRIADA a 
SPISOVKA. Soutěžící musí svou odpověď vložit do komentářů k příspěvku oznamující soutěž na 
www.facebook.com/triadasro. 
3.2. Soutěžící musí být zároveň fanouškem stránky www.facebook.com/triadasro. 
3.3. Vyhrávají 3 vylosované komentáře pod soutěžním příspěvkem. 
3.4. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže. 
3.5. Každý soutěžící se smí účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného 
komentáře. 
 
4. Výhra 
 
4.1. V rámci soutěže je možné získat následující ceny: 
• 1× Bazén FAST SET 3,66×0,76 m s filtrací 
• 1× Samorozkládací stan Loap Butte 2 
• 1× Lehátko do vody Bestway DOUBLE DESIGN 
 4.2. Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu 
www.facebook.com/triadasro a to nejpozději do 24 hodin po skončení soutěže, načež budou 
vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy. 
4.3. Výhra bude vítězům doručena do 7 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. 
 
5 Práva a povinnosti Pořadatele soutěže 
 
5.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo 
změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu 
pořadatele www.facebook.com/triadasro. 
5.2 Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných 
informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či 
za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. 
5.3 Pořadatel soutěže neodpovídá za to,že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod 
soutěžním příspěvkem. Pořadatel soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce 
nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve 
pomocí privátní zprávy do 48 hodin od výzvy Pořadatele soutěže, propadá výhra Pořadateli 
soutěže a nebude výherci udělena. 
5.4 Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi,které: 
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže, 
b) jsou v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, 
c) by mohly poškodit dobré jména Pořadatele,  
d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, 
e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou. 



5.5 O tom,zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže rozhoduje Pořadatel soutěže. 
5.6 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 
 
6. Zpracování osobních údajů 
 
Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů 
nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa). Pořadatel jako 
správce osobních údajů informuje účastníka, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté účastníkem 
v této soutěži a v souvislosti s ní shromažďuje a uchovává za podmínek platné právní úpravy 
k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností  v případě výhry, b.) realizaci smluvního 
vztahu v případě výhry, c.) k naplnění oprávněných zájmů pořadatele, zejména dalšího rozvoje a 
optimalizace služeb poskytovaných pořadatele a obchodním a marketingovým aktivitám 
pořadatele. 
Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas ke zpracování pro účel c.) může účastník kdykoliv 
písemně odvolat. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní 
údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže 
využity pro účely slosování a předání výhry v případě výhry soutěžícího. Soutěžící výslovně 
souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení pod soutěžním příspěvkem 
na facebookovém profilu pořadatele v souvislosti s touto soutěží, zejména k oznámení výherců. 
 
7. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a 
Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli 
Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány 
pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku. 
 
8.Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele 
o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online 
během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. 
 
 
V Praze, dne 2. 8. 2019 


