
Soutěžní podmínky 
Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže provozované na 
webové stránce www.srdcevhlave.cz 

Pravidla soutěže 
• Pořadatel: Servier s.r.o., FlorenEnum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO:61467219, DIČ: 

CZ61467219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
29474 

• Organizátor: ASPEN.PR s.r.o., IČO: 27889726, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v 
Praze,  oddíl C 124457 

• Soutěž probíhá na webových stránkách soutěže www.srdcevhlave.cz a je považována za 
zahájenou jejím zveřejněním na tomto webu. 

• Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je pevně definována datem zahájení soutěže a datem 
ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž a jsou uvedena na webových 
stránkách soutěže. 

• Účasa v soutěži se rozumí odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře ze stránky 
soutěže tlačítkem Odeslat. 

• Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v 
České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami. 

• Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní 
příslušníci. 

• Účast v soutěži je dobrovolná. 
• Podmínkou účasE v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele. 
• Výhercem soutěže se stává soutěžící, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky a poté je 

náhodným algoritmem vylosován ze všech takových soutěžících. 
• Pro oznámení výhry jsou použity kontaktní údaje poskytnuté účastníky soutěže prostřednictvím 

soutěžního formuláře na webové stránce soutěže. Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce 
soutěže, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Výherce bude 
zveřejněn svým rodným jménem a příjmením. 

• Výhra bude soutěžícímu doručena Českou poštou nebo jinou přepravní společnosa na 
korespondenční adresu, kterou emailem uvede jako odpověď na oznámení o výhře. Doručení 
výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Jestliže se 
nepodaří doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně kontaktován e-mailem či 
telefonicky pořadatelem. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele 
do 3 pracovních dnů, pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce. 

• Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-
mailu, je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo 
prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu soutěže. Soutěžící bere na 
vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv 
poškození výhry či její kvalitu po jejím doručení výherci.  

• Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné proEplnění.	Výhry 
nelze vymáhat soudní cestou. 

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

• Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, u výherce poté e-mailová adresa, telefonní 
číslo a adresa pro doručování, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem, a to pro 
účely zpracování účasE Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže, včetně uvedení 
jména výherce v rozsahu jméno a příjmení na webové stránce soutěže. Zpracování osobních údajů 
bude trvat po dobu trvání soutěže, respekEve v případě výherce, do předání výhry. 

• Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:  
1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou 
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jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a 
komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,  
2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,  
3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
Soutěžícího zpracovávány nezákonně,  
4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího,  
5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, 
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů,  
6. právo vznést námitku proE zpracovávání osobních údajů Soutěžícího na e-mailové adrese: 
dataprivacy-czechrepublic@servier.com  
7. právo podat sažnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
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