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PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže uvedené na webových stránkách www.ktuo.cz, na 
obchodním místě a v dalších marketingových materiálech, s názvem „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“ (dále jen 
„soutěž“).  V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených 
materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná 
pravidla. Tato úplná pravidla je pořadatel soutěže oprávněn jednostranně měnit.  

Pořadatelem soutěže je společnost Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.  

Tato pravidla budou po celou dobu soutěže zveřejněna na internetových stránkách www.ktuo.cz.  

1. SOUTĚŽ, SOUTĚŽÍCÍ 

Soutěž probíhá v termínu od 1. 11. 2021 do 19. 12. 2021 na obchodní místě pořadatele, do soutěže se 
lze zapojit i formou komunikace na dálku (viz níže).  

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let, splňuje-li zároveň všechny 
uvedené podmínky soutěže. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, resp. též osoby 
takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která 
se do soutěže platně registruje dle článku 2. Výhry není možné doručovat mimo území České republiky.  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 
soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu 
s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba 
ze soutěže bez náhrady vyloučena.   
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2. ÚČAST SOUTĚŽÍCÍHO V SOUTĚŽI: 

Soutěže se účastní ten, kdo v době konání soutěže:  

• uzavře s pořadatelem soutěže smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací, jejímž předmětem bude poskytování televizních a/nebo datových 
služeb, přičemž v době alespoň 2 měsíců před konáním soutěže televizní a/nebo datové služby 
od pořadatele soutěže nevyužíval, ani je nevyužívaly osoby, které se soutěžícím bydlí ve 
společné domácnosti,  
a  

• vyplní registrační formulář, na kterém projeví souhlas se zařazením do soutěže a s těmito 
pravidly; 

NEBO 

• je zákazníkem pořadatele a odebírá od něho veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací, a to televizní a/nebo datové služby a prostřednictvím SelfCare (osobních 
zákaznických stránek/klientské zóny) vyplní registrační formulář, na kterém projeví souhlas se 
zařazením do soutěže a s těmito pravidly a odpoví správně na soutěžní otázky uvedené ve výše 
zmíněném formuláři.  

Každý soutěžící může být registrován do soutěže pouze jednou. Pořadatel není odpovědný za chybné 
doručení, technické problémy, nebo nedoručení registračního formuláře (pokud je zasílán prostředky 
komunikace na dálku).  

3. LOSOVÁNÍ 

V průběhu trvání soutěže bude losováno v termínech 29. 11. 2021, 6. 12. 2021, 13. 12. 2021 ze všech 
soutěžících, kteří byli do dne předcházejícího losování platně registrováni do soutěže, celkem 6 výherců 
ceny USB Flash Disk. Po skončení doby konání soutěže budou ze všech soutěžících, kteří splňují výše 
uvedené podmínky, vylosováni dne 20. 12. 2021 2 výherci ceny USB Flash Disk. Cenu USB Flash Disk 
nemůže soutěžící vyhrát opakovaně, výherci ceny USB Flash Disk budou z dalšího losování výherců této 
ceny vyřazeni.  

Po losování výherců ceny USB Flash Disk dne 20. 12. 2021 bude tohoto dne losováno o výhru hlavní a 
vedlejší ceny, a to notebooku Lenovo YOGA (repass) jako hlavní ceny a kuchyňské rádio TechiSat 
Digitradio 20. Do slosování budou zařazeni všichni platně registrovaní soutěžící, a to včetně výherců 
ceny USB Flash Disk.  Objektivně určit, zda se soutěžící řádně registroval a splnil všechny podmínky, je 
oprávněn výhradně pořadatel soutěže.  

Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován pořadatelem soutěže nejpozději do 14 dnů 
od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky na kontaktní údaje 
vedené pořadatelem soutěže.  

Výhra bude výherci doručena způsobem, na kterém se pořadatel s výhercem dohodne. Zpravidla bude 
výhra předána osobně na obchodním místě pořadatele, tj. Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
případně bude zaslána prostřednictvím přepravních služeb na doručovací adresu na území České 
republiky na náklady pořadatele. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo 
nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je 
oprávněn rozhodnout o dalším užití.  
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4. VÝHRY: 

V soutěži se hraje o tyto výhry:   
 

1 x HLAVNÍ VÝHRA:  Lenovo Yoga 530-14IKB (repass) 
Konvertibilní notebook 2v1 – 14" Full HD IPS dotykový displej (1920×1080 px) 

| 4jádrový procesor Intel® Core™ i7–8550U (1.8 GHz, TB 4 GHz) | 16 GB RAM 

DDR4 | integrovaná grafická karta Intel® UHD Graphics | 512 GB SSD | bez 

mechanky | Wi-Fi ac | Bluetooth | 3× USB (2× 3.0/3.1 Gen 1, 1× type – C) | 

HDMI | HD webkamera | čtečka paměťových karet | čtečka otisků prstů | 

Windows 10 Pro | Lenovo Active Pen 2 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
1x VEDLEJŠÍ VÝHRA:  TechniSat Digitradio20 

 
Digitální rádio DAB+ a FM rádio s RDS | Zobrazení času a data| Tlačítko  
přímé volby pro časovač | OLED displej | Paměť na 20 oblíbených stanic 
(10 x DAB+, 10 x FM) | Hliníkové knoflíky pro ovládání hlasitosti a výběr 
stanice | Konektor pro připojení externí antény | Možnost připevnit pod 
skříňku v kuchyni nebo libovolně postavit 

 
 
 
 

 

8x VEDLEJŠÍ VÝHRA: USB Flash Disk TWISTER 

 Kapacita 32GB | USB 2.0 
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5. OSOBNÍ ÚDAJE 
  
Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže, přičemž souhlasí se zpracováním 
osobních údajů, které poskytne v registračním formuláři.   
 
Správcem osobních údajů je pořadatel, účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, 
kontrola a předání výher.  Právním základem pro zpracování osobních údajů soutěžícího je souhlas, 
přičemž souhlas je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak 
účast soutěžícího v soutěži bude ukončena.  Doba zpracování je doba od okamžiku registrace 
do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné 
dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vymezuje 
vyplněný registrační formulář.  
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. 
zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím 
uvedené křestní jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, a to po dobu, 
která skončí uplynutím jednoho roku od ukončení soutěže. Funkci pověřence pro ochranu osobních 
údajů vykonává Mgr. Jana Adámková, kontakt: dpo@ak-adamkova.cz. Na tuto osobu se mohou 
soutěžící se záležitostmi týkajícími se osobních údajů obrátit. Primárním zdrojem právní úpravy na 
úseku ochrany osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
 
Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo získat potvrzení 
o tom, které osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel jejich zpracování, komu jsou osobní údaje 
zpřístupněny, jaká je jejich doba uložení, jaká jsou jeho práva (oprava, výmaz údajů, omezení 
zpracování, právo vznést námitku), informace o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získány 
od soutěžícího.  Zároveň má soutěžící právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné.  Pokud 
se soutěžící domnívá, že některé zpracovávané osobní údaje jsou neúplné či nepřesné, může se 
na pořadatele jako na správce těchto údajů obrátit prostřednictvím e-mailu: ktuo@ktuo.cz. Nedojde-
li k nápravě, soutěžící se může obrátit na osobu pověřence. Dalším z oprávnění soutěžícího je 
požadovat, aby zpracovávání osobních údajů bylo omezeno, a to z důvodu nepřesnosti (po dobu, než 
bude ověřena přesnost), protiprávnosti zpracování, či pokud poskytnuté údaje potřebuje k určení, 
výkonu nebo obhajobě právních nároků.  V souladu s platnou legislativou má soutěžící právo na výmaz, 
nebo také „právo být zapomenut“, a to v situaci, kdy osobní údaje již není třeba uchovávat, a v dalších 
případech stanovených platnou legislativou (odvolání souhlasu, námitky proti zpracování, 
protiprávnost, plnění právní povinnosti apod.). S ohledem na to, že zpracování se neprovádí 
automatizovaně, nelze využít práva na přenositelnost údajů. Přesto se však na pořadatele může 
soutěžící obrátit na e-mailu ktuo@ktuo.cz, a to i v případě jakýchkoli dotazů, připomínek či požadavků 
týkajících se osobních údajů. Pokud má soutěžící za to, že zpracováním osobních údajů je porušeno 
shora uvedené Nařízení, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.  Dozorovým úřadem je Úřad 
pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz. 
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě doručování 
výhry výherci jinak, než osobním předáním, přechází nebezpečí škody na výhře okamžikem předání 
přepravci na výherce (soutěžícího).  

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. 
Na výhru se neposkytuje žádná záruka za jakost, a výherce není oprávněn uplatňovat práva z vadného 
plnění. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné 
vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok. 

Soutěžící ze soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření 
na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito 
pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu 
k  získání výhry. 

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli 
pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve 
formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna, a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových 
stránkách www.ktuo.cz.  

O výhrách v soutěži a výhercích rozhoduje výlučně pořadatel soutěže. V případě jakýchkoliv 
pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti 
prokázat) soutěžící. 

 
V Ústí nad Orlicí dne 29. 10. 2021 

 

Pavel Marek, DiS. 
jednatel společnosti 
Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. 


