
 

 
 

   

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Valentýnská kampaň pro Klub přátel” 

 

A. ZADAVATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE  

Zadavatelem a pořadatelem soutěže je Národní Galerie v Praze, IČO: 00023281, 

Staroměstské nám. 1, 110 15 Staré Město, dále též jen jako „Národní galerie Praha“.  

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a 

zadavatelem, resp. pořadatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící 

souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.  

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI  

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:  

● soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které v den vyhlášení soutěže 

dosáhly věku alespoň 15 let;  

● poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;  

● souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;  

Doba trvání soutěže je od 6. 1. 2023 do 14. 2. 2023 do 12:00 hod.  

Soutěžící se zapojuje do soutěže prostřednictvím vlastního autentického profilu na 

sociální síti Instagram a Facebook. 

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 

k Národní galerii Praha či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám 

blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.  

  

 

 

 



 

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY  

Soutěž se skládá z jednoho kola soutěže, které startuje 6. 1. 2023, a to prostřednictvím 

publikace soutěžního postu na sociálních sítích Instagram a Facebook, na oficiálním 

profilu Národní Galerie Praha. Soutěž končí 14. 2. 2023 ve 12:00.  

Mechanika soutěže: Soutěžící bude do soutěže zařazen pomocí zadání kódu 

RANDEVNGP během koupě členství PŘÍTEL PLUS věrnostního programu Klub přátel 

v době trvání soutěže.  

Specifikace hlavní výhry:  

• 1 x Hodinové rande v Národní Galerii v Praze po zavření Veletržního paláce. 

Výherci bude hodinu po zavírací době otevřená jedna celá expozice ve Veletržním 

paláci, kterou si může zdarma projít za doprovodu jím zvolené osoby. 

• 1 x Dárková taška s dárkovými produkty Národní Galerie Praha. 

Datum vylosování hlavní výhry: 

• 14. 2. 2023  

Výběr výherce proběhne 14. 2. 2023 prostřednictvím Aplikace Comment Picker, která 

náhodně vylosuje ze všech zúčastněných jednoho výherce. Vylosovaný výherce bude 

o výhře informován prostřednictvím e-mailu klubpratel@ngprague.cz. 

Nepodaří-li se Národní Galerii v Praze s výhercem spojit do 168 hodin od oznámení 

výhry nebo sdělí-li výherce zadavateli, že o výhru nemá zájem, výhra propadá 

zadavateli soutěže. Výhra propadá zadavateli také v případě, pokud bylo kdykoliv před 

předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. Na získání výhry v 

této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat 

výměnu za jiné zboží.  

 

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Zapojením se do soutěže, tedy zadáním kódu RANDEVNGP během koupě členství 

PŘÍTEL PLUS věrnostního programu Klub přátel v době trvání soutěže, uděluje 

soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů Národní Galerii Praha pro účely 

vyhodnocení valentýnské kampaně Klubu přátel. 

Souhlas poskytuje na dobu 2 měsíců od odeslání soutěžního komentáře, tedy jeho 

udělená. Soutěžící bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas může 

kdykoliv odvolat. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v 

pravidlech soutěže.  
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JAKÉ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT, PROČ A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?  

Pokud soutěžící udělí svůj souhlas, budeme zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu 

jméno a příjmení, e-mailová adresa a uživatelské identifikační číslo na sociálních sítích 

Instagram a  Facebook pro účely realizace a vyhodnocení soutěže Klubu přátel a pro 

účely předání výhry.  

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?  

Pro výše uvedené účely budeme zpracovávat osobní údaje soutěžících po dobu 2 

měsíců od udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.  

 

DOBROVOLNOST  

Předání osobních údajů a poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Bez souhlasu se 

zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže však není účast v soutěži 

technicky možná.  

 

KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KOMU JE PŘEDÁVÁME?  

Osobní údaje soutěžících zpracovává Národní Galerie v Praze, IČO: 00023281, 

Staroměstské nám. 1, 110 15 Staré Město jako správce osobních údajů a Národní 

Galerie v Praze, IČO: 00023281, Staroměstské nám. 1, 110 15 Staré Město jako 

zpracovatel.  

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům 

uvedeným výše zpracovávány pro pořadatele i prostřednictvím dalších zpracovatelů 

pověřených na základě písemné smlouvy a prostřednictvím nástrojů sociálních sítí 

Instagram a Facebook.  

Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sociálních 

sítí Instagram a Facebook budou tyto osobní údaje zpracovávány též společnostmi 

Instagram a Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na smluvní vztah soutěžícího 

resp. Instagram a Facebook uživatelský účet.  

Zadavatel ani pořadatel v takovém případě nejsou, jakkoliv schopni ovlivnit rozsah 

jakým budou osobní údaje soutěžících společnostmi Instagram a Facebook dále 

zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčují a nejsou tudíž v postavení společného 

správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se soutěžící mohou obracet se svými 

dotazy a právy přímo na společnosti Instagram a Facebook dle aktuálních podmínek 

pro používání sítí Instagram a Facebook.  

 



 

 

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE?  

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou. Klademe důraz na 

nejvyšší možnou míru zabezpečení. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji při plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o 

osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. 

  

PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  

Právo na přístup  

Soutěžící má právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou 

zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak má právo na informace o tomto 

zpracování (např. o účelech zpracování, době zpracování, jak údaje získáváme, kdo je 

příjemcem údajů a jaká jsou jeho práva). Má právo požádat o kopii osobních údajů, 

pokud tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  

Právo na opravu  

Soutěžící má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní 

údaje, které se ho týkají. Má též právo na doplnění neúplných osobních údajů.  

Právo podat stížnost  

Soutěžící má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Právo na výmaz  

Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud:  

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,  

- odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další 

důvod pro zpracování (např. obhajoba našich právních nároků),  

- jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.  

Platí však, že právo soutěžícího se neuplatní a my nejsme povinni a v některých 

případech ani oprávněni jeho údaje vymazat, pokud je nadále jejich zpracování 

nezbytné pro plnění právní povinnosti či pro určení, výkon nebo obhajobu našich 

právních nároků.  

Právo na omezení zpracování  

Soutěžící má právo, abychom omezili zpracování, pokud:  

- popírá přesnost osobních údajů,  

- zpracování je protiprávní a odmítá výmaz a místo toho žádá o omezení zpracování,  



 

 

- jako správce už nepotřebujeme údaje pro účely zpracování, ale soutěžící je požadujete 

pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.  

V případě omezení zpracování budou osobní údaje označeny a nebudou po omezenou 

dobu předmětem dalších operací.  

Veškerá sdělení na výše uvedené žádosti činíme bezplatně. Jsou-li však podané žádosti 

zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, příp. se opakují, můžeme požadovat zaplacení 

přiměřeného poplatku nebo odmítnout žádosti vyhovět.  

Soutěžící může svůj souhlas se zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání 

souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů do okamžiku odvolání souhlasu, ani 

na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pro které není souhlas vyžadován. Svůj 

souhlas soutěžící může odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu společnosti 

Národní Galerie Praha.  

 

KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK HO LZE 

KONTAKTOVAT?  

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a s výkonem 

všech práv s tím souvisejících je na straně zadavatele soutěže k dispozici pověřenec 

pro ochranu osobních údajů. Můžete ho kontaktovat (např. se svými žádostmi, dotazy 

či stížnostmi) na adrese: Národní Galerie v Praze, IČO: 00023281, Staroměstské nám. 

1, 110 15 Staré Město. 

 

E. OSTATNÍ PODMÍNKY  

Národní galerie Praha neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či 

nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, 

účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Národní galerie Praha 

neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.  

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv 

kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky a to pokud soutěžící poruší 

podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociálních sítí 

Instagram a Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s 

oprávněnými zájmy zadavatele, pořadatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v 

rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.  

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k 

sociálním sítím Instagram a Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže 

osvobozují společnosti Instagram a Facebook od všech závazků s ní souvisejících. 

Společnosti Instagram a Facebook Inc. neposkytují žádnou uživatelskou podporu ani 

odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.  



 

 

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány 

pouze na adresu provozovatele soutěže. 

oprávněnými zájmy zadavatele, pořadatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v 

rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.  

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k 

sociálním sítím Instagram a Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže 

osvobozují společnosti Instagram a Facebook od všech závazků s ní souvisejících. 

Společnosti Instagram a Facebook Inc. neposkytují žádnou uživatelskou podporu ani 

odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.  

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány 

pouze na adresu provozovatele soutěže. 

 


