VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ GODLEN
APPLE CINEMA, a.s. NA FACEBOOKU A INSTRAGRAMU
POŘADATEL: GOLDEN APPLE CINEMA, a.s., se sídlem náměstí Míru 174, 760 01 Zlín,
IČ: 27721469, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 4855 (dále „GAC“)
1. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěž probíhá vždy na facebookových nebo
instagramových stránkách GAC Zlín, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení
každé soutěže. Pokud není uvedena doba, platí vždy týdenní cyklus nebo případně den konání
akce.
2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěží (dále jen Soutěžící) může být
pouze fyzická osoba starší 15 let, která má platný profil na Facebooku nebo Instagramu (dále
jen FB/IG) a dodržuje pravidla FB/IG. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží
nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s GAC či jeho partnery. GAC může
nabídnut zvýšení šance na výhru pro ty účastníky soutěže, kteří nasdílí pod soutěžní komentář
vstupenky z konkrétního představení. V tomto případě probíhají dvě soutěže, ze dvou okruhu
účastníků. Sdílení vstupenek ve formě obrázku je uzpůsobeno možnostem platforem, kde
soutěž probíhá. V současné době je možné sdílet pouze na FB. Není přípustné zasílat
vstupenky do zpráv FB/IG.
3. PRŮBĚH A PRINCIPY SOUTĚŽÍ: Podstatou soutěží je zpravidla zasílání příspěvků
vytvořených účastníky, přičemž odborná porota vybírá vítězný příspěvek (komentář) nebo
probíhá namátkový výběr, losování. Jinou, nestandardní mechaniku soutěže, popisuje
pořadatel ve facebookovém či instagramovém postu vždy při vyhlášení každé soutěže.
Nejběžnější formou je tipování návštěvnosti vybraného představení v rámci časového úseku
den projekce, víkend projekce (čt - ne) a týdenní projekce (čt - st). Platí tedy pojmy
víkendová návštěvnost (čt-ne), premiérový týden (čt-st) případně jiné nestandardní časové
ohraničení, které bude upřesněno.
4. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou
vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich profilu. Výhry jsou obvykle
předávány na základě komunikace s výhercem v elektronické podobně a jejich
uplatnění/vyzvednutí je vždy osobně v místě určeném pořadatelem, a to vždy ve smluveném
termínu. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího odeslání, jeho
výhra bez náhrady propadá pořadateli nebo pořadatel vybere nového výherce.
Upřednostňujeme komunikaci přes FB/mail (info@gacinema.cz). Komunikace přes zprávy IG
není pro soutěže oficiálním komunikačním kanálem.
5. PRAVIDLA PŘÍSPĚVKŮ: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, která
jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující
protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání a samozřejmě také zneužití
soutěžního mechanismu. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků
neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je
kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže
účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného
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důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového
rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
6. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA: Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem
jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob
(zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně
případné hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je účastník povinen si
ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, které jsou
také seznámeny s pravidly této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu
pořadatele doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že
jím vložený příspěvek, včetně jména autora, bude zveřejněn na internetu, zejména na
webových stránkách pořadatele, FB/IG profilu nebo v tištěných materiálech pořadatele.
Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo
vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
Poskytne-li účastník pořadateli v souvislosti s účastí v soutěži jakékoli materiály, které jsou
autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty,
fotografie, kresby, obrázky a další), uděluje pořadateli licenci k užití každého takového díla,
a to jako licenci:
na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv účastníka stanovenou právními
předpisy;
výhradní – účastník není bez písemného souhlasu pořadatele oprávněna po dobu trvání
licence poskytnout tutéž licenci třetí osobě a sám účastník nesmí po dobu trvání licence
umělecky výkon užívat;
bez územního omezení;
neomezenou – pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv způsoby užití a bez
omezením množstevního rozsahu užití, včetně rozmnožování a rozšíření díla tiskem v
propagačních materiálech pořadatele či knižní formě, k užití v reklamních, marketingových či
propagačních akcích, na internetových stránkách a sociálních sítích pořadatele.
Účastník souhlasí s tím, aby pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli
právu, ke kterému má v souladu s těmito pravidly licenci. Dále souhlasí s tím, aby Pořadatel
postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito pravidly. Pořadatel
je oprávněn dílo účastníka užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě, samostatně
nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám se nevyžaduje souhlas
účastníka. Pořadatel není povinen při užití díla uvádět jméno účastníka. Pořadatel není
povinen licenci využít. Účastník potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou dotčeny jeho
oprávněné zájmy. Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.
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7. POSKYTNUTÍ LICENCE K UMĚLECKÉMU VÝKONU A SOUHLAS S UŽITÍM
PODOBY AJ MÉNA ÚČASTNÍKA: Účastník tímto pořadateli poskytuje licenci k užit
jakéhokoliv uměleckého výkonu, který vznikne při její účasti v soutěži, a to jako licenci:
na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv účastníka stanovenou právními
předpisy;
výhradní – účastník není bez písemného souhlasu pořadatele oprávněn po dobu trvání licence
poskytnout tutéž licenci třetí osobě a sám nesmí po dobu trvání licence umělecký výkon
užívat;
bez územního omezení;
neomezenou – pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv způsoby užití a bez
omezením množstevního rozsahu užití.
Účastník souhlasí s tím, aby pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli
právu, ke kterému má v souladu s těmito pravidly licenci. Dále souhlasí s tím, aby pořadatel
postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito pravidly. Pořadatel
je oprávněn umělecký výkon účastníka užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě,
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám se
nevyžaduj souhlas účastníka. Pořadatel není povinen při užití uměleckého výkonu uvádět
jméno účastníka. Pořadatel není povinen licenci využít. Účastník potvrzuje, že takovým
nevyužitím nebudou dotčeny jeho oprávněné zájmy. Licence dle tohoto článku je
poskytována bezplatně. Po dobu trvání licence dle tohoto článku uděluje účastník svolení
pořadateli k zachycení své podoby a k užití jeho osobnostních atributů, zejména v rozsahu
[jména, příjmení, věku a bydliště (jen obec)], podoby, podobizny a zvukových a zvukově
obrazových záznamů účastníka, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, pouze
však k účelům souvisejícím se soutěží a její propagací či propagací pořadatele či partnerů
soutěže. Svolení dle tohoto článku je uděleno bezplatně.
8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Přihlášením se do
soutěže dle pravidel vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU)č. 2016/679 – Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako
správcem, případně dalšími osobami, s kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře
příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny
ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec)
a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců
a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele
a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních
partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb.
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do soutěže
zařadit. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku
odvolat, na následující e-mailovou adresu Pořadatele info@GACinema.cz nebo zasláním
příslušného formuláře v písemné podobě na následující adresu pořadatele: GOLDEN APPLE
CINEMA, a.s., se sídlem náměstí Míru 174, 760 01 Zlín. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem jeho prokazatelného doručení pořadateli. Pokud je však souhlas odvolán
v okamžiku, kdy již byly osobní údaje podle těchto pravidel zveřejněny, nelze se po
Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění
v médiích vlastněných subjekty odlišnými od pořadatele).
Soutěžící má práva zejména dle§11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména:
na ochranu osobních údajů;
přístup k osobním údajům;
požadovat opravu osobních údajů;
kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů,
přičemž odvolání souhlasu musí být písemné;
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování
osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se
zákonem);
v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních
údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
požadovat informace ohledně zpracování osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování
a příjemci (příp. kategorie příjemců) osobních údajů;
požadovat likvidaci osobních údajů.
V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z výher v soutěži, souhlasí též se zveřejněním
osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na
Facebookových a Instagramových stránkách pořadatele a případně také webových stránkách
pořadatele.
Souhlas soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení soutěže.
Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně
na základě osobních údajů, pod podmínkou, že soutěžícího osobně neidentifikují.
9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽÍ: Pořadatel je oprávněn kdykoliv
kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě
uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel
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oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit nebo mu
nevydat výhru a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je
konečné.
Účastníci nejsou oprávněn požadovat na místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená při vyhlášení soutěže. Výhra není
přenositelná s výjimkou případů dle těchto pravidel či se souhlasem pořadatele.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují
případné reklamace. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při
organizaci soutěže a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v soutěži ani výhrami
v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace
Facebook a Instagram, doručení zpráv či výher.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel
si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně
změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na
facebookové či instagramové stránce soutěže a případně také na svých webových stránkách,
kde jsou tak vždy k dispozici platná a úplná pravidla.
Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem
či Instagramem a Facebookči Instagram za ně neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo
stížnosti ohledně této soutěže musí být směřovány přímo pořadateli, nikoliv Facebooku či
Instagramu.
10) POUČENÍ O ODVOLÁNÍ: Spotřebitelem je každý účastník soutěže. Pořadatel je
podnikatelem. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s provozovatelem uzavřené podle
těchto Soutěžních pravidel bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů a tím se neúčastnit
soutěže. Tato lhůta běží ode dne odeslání přihlašovacího formuláře. Spotřebitel bere na
vědomí, že pokud soutěž vyhraje, je tím smlouva mezi ním a pořadatele splněna a nelze již od
ní odstoupit. Pokud se spotřebitel dále nechce účastnit soutěže, musí prokazatelně, písemně
informovat pořadatele emailem či na adresu pořadatele. Pokud vznikne jakýkoliv spor mezi
spotřebitelem a pořadatelem, který se nepodaří urovnat smírně, může se spotřebitel domáhat
mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na
internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení pravidel neplatným nebo neúčinným, namísto
těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje
hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností
některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo
neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině
subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
Ve Zlíně dne 25.5.2018
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