
PODMÍNKY soutěže na Instagramu  

1. Vyhlašovatelem soutěže je Oční studio Aleš Žejdl s.r.o., Havlíčkova 837, 664 42 

Modřice, IČO: 6918773, zapsán v OR vedeném KS Brno pod Rg. C 45042 (dále jen 

Vyhlašovatel). 

2. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Očního Studia Aleše Žejdla s.r.o. Děti 

mladší 15 let se smí soutěže účastnit jen se souhlasem jejich zákonných 

zástupců. 

3. Společnost Facebook a Instagram není vyhlašovatelem soutěže a nenese za ni 

žádným způsobem odpovědnost.  

4. Podmínky soutěže:  

• Sledovat profily všech pořádajících značek (Oční Studio Aleš Žejdl, 

Náramky Miska, Chaukiss, Kousátka Tobi, Gravitas.cz.sk) 

• Označit na Instagramu Očního Studia Aleše Žejdla a/nebo ostatních 

účastníků do komentáře pod příspěvek se soutěží kamaráda/kamarádku, 

která/ý by taky chtěl/a vyhrát. 

5. Vítězný příspěvek bude vylosován den po skončení soutěže. 

6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv od plnění odstoupit, pokud: zjistí, že ve 

vítězném příspěvku byly uvedeny nepravdivé údaje; Účastník se dopustil 

nemorálního chování apod. 

7. Účastí v soutěži potvrzuje Účastník (jeho zákonný zástupce), že se seznámil 

s podmínkami účasti v soutěži a dává svůj souhlas s těmito podmínkami a 

pravidly.   

8. Účastník (jeho zákonný zástupce) potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která 

vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že 

poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník souhlasí, aby poskytnuté údaje byly 

Vyhlašovatelem využity k zasílání informací o nových produktech a dalších aktivitách 

Vyhlašovatele. Účastník je oprávněn kdykoli souhlas s výše uvedeným užitím údajů 

poskytnutých v příspěvku písemně odvolat. 

9.  Soutěžící udělují svou účastí v soutěži Vyhlašovateli výslovný souhlas s tím, že 

Vyhlašovatel je oprávněn za účelem propagace soutěže použít údaje 

z příspěvku od soutěžícího na svých Facebookových stránkách, webových 

stránkách Vyhlašovatele a Instagramovém profilu. (Případně po dohodě i 

v dalších propagačních materiálech). 

10.  Podmínky soutěže jsou dostupné na www.ocnistudio.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje 

právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo bez náhrady 

ukončit či zrušit. Tyto skutečnosti je Vyhlašovatel povinen zveřejnit na svých www 

stránkách. 

11.  Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Vyhlašovatel 

si vyhrazuje právo nevybrat žádný příspěvek jako vítězný. 

12.  Vyhlašovatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle 

vlastního uvážení.  

http://www.ocnistudio.cz/


 

 

 


