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Pravidla online soutěže  
1. Provozovatel a organizátor soutěže 

Provozovatelem a organizátorem soutěže je konsorcium Frank Bold, z.s.p.o., zapsané ve spolkovém 

rejstr ̌íku vedeném Krajským soudem v Brne ̌ pod sp. zn. L 19523, IC ̌O: 02119901, se sídlem Údolní 

567/33, 602 00 Brno (dále jen „Frank Bold“) 

 

2. Doba trvání soutěže 

Soutěž bude probíhat od 18. 1. 2017 do 31. 1. 2017. 

 

3. Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na 

území České republiky (dále též jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Frank Bold 

a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně 

tak se cena nepředá v případě, že Frank Bold zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání 

podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která 

neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto 

podmínek. Frank Bold si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o 

pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany 

Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy. 

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže 

a splní kritéria pro výherce. 

 

4. Princip soutěže a získání výhry 

Soutěž je založena na správném zodpovězení otázky:  Kolik školení k zákonu o registru smluv jsme 

v rámci konsorcia Frank Bold uskutečnili? (dále pouze „soutěžní otázka“) 

Soutěžit může každý Účastník, který v době trvání soutěže splní všechny z následujících podmínek: 

- poskytne Frank Bold své kontaktní údaje 

- uvede odpověď na soutěžní otázku 

- uvede odpověď na další otázky za účelem zlepšení služeb poskytovaných soutěžitelem: 

 Co vám při zveřejňování smluv v registru dělá problém?  

 Existují typy smluv, u kterých váháte, zda je zveřejňovat? Pokud ano, jaké?  

 Kdybyste měli 20 minut s právníkem a mohli mu položit jakoukoli právní otázku, která vás 

ve vaší instituci pálí, na co byste se ho zeptali? 
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Kontakty i odpověď na otázku musí být poskytnuta prostřednictvím online formuláře na 

internetových stránkách Frank Bold.  

Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a Frank Bold si vyhrazuje právo před 

udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté 

Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.  

Odpovědi do soutěže budou přijímány od 18. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Výsledky budou vyhlášeny a 

výhry předány do 1. 3. 2017 Nárok na výhru má Účastník soutěže, který jako první správně odpoví 

na soutěžní otázku (dále „Výherce“). V případě, že nikdo neuvede správnou odpověď na soutěžní 

otázku, výhru získává první odpověď, která se bude nejvíce blížit správně odpovědi.  

Předmětem výhry je 1 knižní výtisk Komentáře k zákonu o registru smluv z nakladatelství C. H. Beck, 

autorského kolektivu Bouda, Fadrný, Franc, Mazel, vydán 11. 11. 2016. 

Po ověření pravosti poskytnutých údajů bude Výherce kontaktován zaměstnancem Frank Bold  za 

účelem domluvy předání výhry. Výhra bude v domluveném termínu předána v sídle Frank Bold 

nebo po dohodě s výhercem zaslána poštovní zásilkou na území ČR.  Pokud do 14 dní od oslovení 

Výherce na vyzvání Frank Bold nezareaguje, ztrácí na výhru nárok. 

 

5. Práva a povinnosti Frank Bold 

Frank Bold si vyhrazuje právo rozhodnout všechny případné sporné otázky týkající se této soutěže a 

zároveň si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Frank Bold si 

při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo Účastníky ze soutěže bez 

náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v 

penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají Frank Bold. 

 

6. Souhlas Účastníka 

Účastník tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, 

příjmení, e-mail, doručovací adresa v případě výherců) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Frank Bold je 

dále oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu 

jednoho roku od jejich poskytnutí. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Frank Bold přiřazoval k 

uvedeným osobním údajům i další údajů, které o Vás zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v 

souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či 

manuálně.  

Pokud však souhlas odvoláte před ukončením daného soutěžního období, nebude možné vám 

cenu předat. Máte právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domníváte-li se, že 

dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života 

nebo se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména 

blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  
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7. Odpovědnost 

Frank Bold tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na 

jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. 

 

8. Zveřejnění pravidel 

Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese 

http://frankbold.org/soutez-komentar. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním 

těchto pravidel. 

Pravidla jsou platná a účinná od 17.1.2017 do 31.12.2017. 

 

http://frankbold.org/soutez-komentar

