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Pravidla Ankety o nejkrásnější známku roku 2020
(dále jen „Pravidla“)

1

Organizátor a pořadatel

1.1

Organizátor (dále jen „Organizátor“):
Deloitte Advisory s.r.o.

1.2

se sídlem:

Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČO:

27582167

DIČ:

CZ27582167

zastoupen:

Petrem Viktorou

zapsán v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 113225

Pořadatel (dále jen „Pořadatel“):
Česká pošta, s.p.
se sídlem:

Politických vězňů 909/4, Praha 1

IČO:

47114983

DIČ:

CZ47114983

zapsán v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565

2

Popis, doba konání a způsob hlasování

2.1

Anketa. Tato Pravidla upravují anketu s názvem „Anketa o nejkrásnější známku roku 2020“ (dále jen
„Anketa“), a to jako jediný závazný a úplný dokument ve vztahu k Účastníkům.

2.2

Doba konání. Anketa probíhá v období od 22. 2. 2021 do 30. 4. 2021. Ankety je možné se účastnit pouze
v tomto časovém termínu.

2.3

Způsob hlasování.
2.3.1 Hlasování probíhá formou řádně vyplněného originálního hlasovacího lístku, který je k dispozici
v následujících tiskovinách (dále jen „Hlasovací lístek“): Časopis Filatelie č. 2 a Poštovní noviny č. 2
2.3.2 Nebo prostřednictvím ankety na webové stránce www.znamkaroku.cz. Každý účastník může
prostřednictvím webové stránky hlasovat pouze jednou. Po odevzdání hlasu dostane možnost stáhnout
si „Kupón“, opravňující ho, stejně jako v případě „Hlasovacího lístku“ k získání Suvenýru. Tento
„Kupón“ je třeba vytisknout, vložit do ofrankované obálky a doručit na adresu uvedenou v následujícím
bodě.
2.3.3 Hlasovací lístek je nutné doručit na adresu: Česká pošta, s.p., Známka roku, P. O. BOX 805, 111 21,
Praha 1 (dále jen „Adresa“).
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2.4

Pravidla. Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce na adrese www.znamkaroku.cz. Jestliže je v rámci
propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, nejedná se o úplné znění
Pravidel, nýbrž pouze o jeho výtažek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na
webové adrese uvedené v tomto odstavci.

3

Podmínky účasti

3.1

Účastník. Hlasovat v Anketě může každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky,
která doručí v termínu konání Ankety na Adresu Hlasovací lístek (dále jen „Účastník“).

3.2

Hlas. Každý zaslaný Hlasovací lístek a hlas odevzdaný prostřednictvím webové stránky
www.znamkaroku.cz je brán jako jeden hlas v Anketě. Vítěznou poštovní známkou se stává známka
s nejvyšším počtem platně odevzdaných hlasů.

4

Suvenýr

4.1

Suvenýr. Pamětní list velikosti A6 vztahující se k výhernímu známkovému motivu dle Ankety, který bude
obsahovat grafické ztvárnění vítězné poštovní známky (dále jen „Suvenýr“). Suvenýr do Ankety poskytla
Česká pošta, s.p.

4.2

Nárok na Suvenýr. Nárok na Suvenýr vzniká každému Účastníkovi, který doručí v termínu konání Ankety
na Adresu Hlasovací lístek, nebo Kupón spolu s neofrankovanou obálkou, která bude nadepsána jeho
adresnými údaji (dále jen „Neofrankovaná obálka“). Jednomu Suvenýru tedy odpovídá jeden Hlasovací
lístek, nebo Kupón a jedna Neofrankovaná obálka.

4.3

Zaslání Suvenýru. Suvenýry budou Účastníkům doručovány poštou v Neofrankované obálce, a to
nejpozději do 31. 8. 2021.

4.4

Reklamace. Účastník, který splnil podmínky stanovené Pravidly pro zaslání Suvenýru a neobdrží ho do
31. 8. 2021, je oprávněn vznést reklamaci u Pořadatele, a to nejpozději do 30. 9. 2021. Bude-li reklamace
vyhodnocena jako oprávněná, bude Účastníkovi zaslán nový Suvenýr, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace.

5

Osobní údaje

5.1

Úvodní ustanovení. Osobní údaje Účastníka jsou předmětem ochrany osobních údajů podle právních
předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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; dále jen „GDPR“).

5.2

Správce. Správcem osobních údajů je Organizátor.

5.3

Rozsah, účel a právní titul. Správcem budou zpracovány osobní údaje Účastníka v rozsahu jména,
příjmení a korespondenční adresy uvedené Účastníkem na Neofrankované obálce dle odst. 4.2 Pravidel
(dále jen „osobní údaje“). Zpracování bude probíhat výhradně manuálně, formou shromáždění a
uchovávání Neofrankované obálky s osobními údaji Účastníka Organizátorem. Osobní údaje budou použity
pouze pro zaslání Suvenýru Účastníkovi v Neofrankované obálce a nebudou nikde jinde zaznamenány,
použity pro účely marketingu, ani zpracovány jiným nesouvisejícím způsobem. Bez poskytnutí osobních
údajů nelze Účastníkovi Suvenýr zaslat. Zpracování v uvedeném rozsahu je tak nezbytné pro splnění
smlouvy s Účastníkem, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu
údajů.

5.4

Doba uchování osobních údajů. Organizátor bude osobní údaje uchovávat po dobu konání Ankety až do
odeslání Neofrankované obálky se Suvenýrem Účastníkovi dle odst. 4.3 Pravidel, ve výjimečných
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případech i poté po nezbytnou dobu pro ochranu práv a oprávněných zájmů Organizátora, Pořadatele či
třetí strany (zejména při reklamaci dle odst. 4.4 Pravidel).
5.5

Příjemci osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců Organizátora.
Neofrankované obálky s osobními údaji Účastníků budou následně předány Pořadateli jakožto
provozovateli poštovních služeb za účelem doručení Suvenýru Účastníkům. Třetím osobám mohou být
osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Zpracování probíhá
výhradně na území České republiky.

5.6

Práva Účastníka.
5.6.1 Účastník má za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na vysvětlení a
přenositelnost údajů, právo na vznesení námitky a právo na informaci o případném porušení
zabezpečení. Pokud se Účastník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení
právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 17000 (www.uoou.cz).
5.6.2. Další informace o zpracování osobních údajů a způsob, jakým může Účastník uplatnit výše uvedená
práva a kontaktovat Organizátora, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu „Informační
memorandum o ochraně osobních údajů“ volně přístupného na webových stránkách Organizátora a
také na vyžádání v písemné formě u Organizátora.

6

Další podmínky

6.1

Tato Pravidla, jakož i právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníkem se řídí právním řádem České
republiky, zejména ustanoveními § 2873 a násl. občanského zákoníku.

6.2

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně tato Pravidla změnit. Aktualizované znění Pravidel bude
umístěno na webových stránkách uvedených v odst. 2.3 těchto Pravidel s účinností změny ke dni
zveřejnění. Pořadatel je kdykoli oprávněn změnit dobu konání Ankety či Anketu ukončit, a to bez uvedení
důvodu a bez poskytnutí náhrady.

6.3

Vymáhání účasti v Anketě či nároku na Suvenýr soudní cestou je vyloučeno. V případě sporu je určena
místní příslušnost podle sídla Pořadatele.

V Praze dne 1. 2. 2021

