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Podmínky tipovací soutěže o telefon Samsung Galaxy Note 20

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Ušetřeno.cz s.r.o., IČO: 246 84 295, 
Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v 
Praze, sp. zn. C 165891 (dále jen „pořadatel soutěže“).

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook Inc. ani s 
ní není nijak spojená. Společnost Facebook Inc. není za soutěž odpovědná a ani jí z ní neplynou žádné závazky a 
povinnosti.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. 11. 2020 do 15. 12. 2020 včetně (dále jen „soutěžní období“) za předpokladu, že 
pořadatel soutěže vyvěsí tato pravidla na svých internetových stránkách www.usetreno.cz (dále jen „webový 
portál“). Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže. Soutěž se řídí výhradně 
těmito pravidly. Vyhodnocení soutěže proběhne 16. 12. 2020 a vyhlášení vítěze soutěže proběhne 17. 12. 2020.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, 
které splní všechny podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech spotřebitelské soutěže (dále jen 
„účastník“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a dodavatelé pořadatele soutěže, zaměstnanci a 
dodavatelé osob, které jsou majetkově propojené s pořadatelem soutěže a dále jakékoli další fyzické osoby, 
které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a osoby všem zmíněným osobám blízké ve smyslu § 22 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4. Podmínky účasti v soutěži

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v soutěžním období splní současně následující podmínky:

a) účastník využije srovnání na webovém portálu nebo prostřednictvím jiných kanálů, kterými pořadatel soutěže
poskytuje službu srovnání,

b) na základě bodu a) dojde ke zprostředkování telekomunikačních služeb pořadatelem soutěže; tedy k uzavření
smlouvy o telefonních, televizních nebo internetových službách, případně k založení objednávky telefonních,
televizních nebo internetových služeb,

c) účastník odpoví na soutěžní otázku „Jaká bude celková návštěvnost internetových stránek www.usetreno.cz
od 1. 11. 2020 do 15. 12. 2020 včetně“ prostřednictvím k tomu určené webové stránky na webovém portálu, jejíž
odkaz účastníkovi zašle pořadatel soutěže prostřednictvím e-mailu,

d) účastník si aktivuje zprostředkované telekomunikační služby dle bodu b), tj. pořadatelem zprostředkovaná
smlouva o telekomunikačních službách je uzavřená a tyto služby jsou aktivní.

5. Výhra v soutěži

Výhercem se stane jeden účastník, který splní podmínky účasti v soutěži a výslovně neuvede, že se soutěže 
nechce účastnit, a odpoví správně na soutěžní otázku, případně jeho odpověď bude nejblíže správné odpovědi. 
Pakliže více účastníků odpoví správně, případně jejich odpověď bude stejná a bude nejblíže správné odpovědi, 
výhercem se stane pouze ten účastník, který odpověděl dříve. Na výhru nevzniká právní nárok a pořadatel si 
vyhrazuje právo výhru změnit. Výhrou v soutěži je Samsung Galaxy Note20 N980F 8GB/256GB. Parametry výhry 
mohou být změněny.
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6. Předání výhry

Výherce je povinen přihlásit se o výhru a převzít si výhru do 2 měsíců ode dne vyhlášení, jinak výhra propadá 
pořadateli. Výherce má 1 měsíc na ověření splnění podmínek v soutěži.

Výhru nelze vyplatit alternativně, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či 
bonusy z jiných akcí. Jako příjemce výhry je účastník zcela odpovědný za splnění svých případných 
daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím výhry.

7. Ochrana osobních údajů

Pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová 
adresa účastníka za účelem vyhodnocení splnění podmínek v soutěži. Pořadatel soutěže bude nad výše 
zmíněné osobní údaje zpracovávat rovněž doručovací adresu výherců, případně emailovou, za účelem 
předání výhry, pakliže výherce tuto doručovací adresu pořadateli soutěže sdělí.

Pořadatel soutěže bude dále uchovávat osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a doručovací adresa 
po dobu 10 let od vyhodnocení odpovědí.

Pokud bude mít účastník podezření na porušení svých práv, může se obrátit na dozorový orgán, tj. Úřad pro 
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7.

8. Závěrečná ustanovení

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry 
není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel soutěže neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů internetových služeb.
Pořadatel provede vyhodnocení soutěžní otázky prostřednictvím systémů Google Analytics, za jejichž 
nepřesnosti a chyby nenese žádnou odpovědnost. Odpověď na otázku bude vyhodnocena dle parametru 
„Návštěvy“ v Google Analytics. Tento parametr znamená: „Celkový počet návštěv během daného časového 
období. Návštěva je doba, po kterou se uživatel aktivně věnuje webovým stránkám, aplikaci atd.“ (pozn.: 
převzato z Google Analytics).

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním výhry. Pořadatel 
soutěže neodpovídá za funkčnost, chyby ani poruchy výhry.
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