Pravidla soutěže o vstupenky do Multikina Cinestar a odměnu pro každého
ověřeného uživatele v systému MojeID ve formě poukazu v hodnotě 300,- Kč na
doménové a hostingové služby GIGASERVER.CZ (dále jen „Pravidla“)
společnosti Seonet Multimedia s.r.o.
POŘADATEL
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Seonet Multimedia s.r.o. IČO 27522041, se
sídlem Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34198 (dále jen „Pořadatel“).
SOUTĚŽ
2.1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí soutěž s názvem „soutěž o
vstupenky do Multikina Cinestar a odměna pro každého ověřeného uživatele
v systému MojeID ve formě poukazu v hodnotě 300,- Kč na doménové a hostingové
služby GIGASERVER.CZ“ organizovaná Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).
2.2. Soutěž trvá v období od 19. listopadu 2021 do 10. prosince 2021.
PODMÍNKY ÚČASTI
3.1. Účastníkem Soutěže může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen
„Soutěžící“):
3.2. Soutěžící není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto
Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a nebo osobou
těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
3.3. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v
souvislosti se svou účastí v Soutěži poškozuje Pořadatele či třetí osoby či porušuje
nebo ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob, či jedná v
rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy nebo porušuje, obchází nebo
zneužívá tato Pravidla.
ÚČAST V SOUTĚŽI
4.1. Do soutěže se může zapojit každý držitel .CZ domény, kterou spravuje
registrátor Seonet Multimedia s.r.o., kdy držitel domény ověřil kontakt v systému
MojeID a kontakt držitele domény je jednoznačně identifikován
elektronickou identifikací ve smyslu Pravidel poskytování služby mojeID pro koncové
uživatele, tzn. jeho totožnost byla ověřena a jeho Uživatelský účet Služby je tedy
možné užívat pro přístup k systémům veřejné správy (je tedy Prostředkem
elektronické identifikace a je propojen s NIA – Národním bodem pro identifikaci
a autentizaci).
4.2. Svým zapojením do Soutěže Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel,
bezvýhradně souhlasí s jejich zněním, podrobuje se jim a zavazuje se je respektovat.
ZPŮSOB SOUTĚŽENÍ
5.1. Soutěžící se může zapojit do soutěže ověřením kontaktu domény, která je

vedena u registrátora Seonet Multimedia s.r.o., kdy držitel domény ověří kontakt
v systému MojeID a kontakt držitele domény je jednoznačně identifikován
elektronickou identifikací ve smyslu Pravidel poskytování služby mojeID pro koncové
uživatele, tzn. jeho totožnost byla ověřena a jeho Uživatelský účet Služby je tedy
možné užívat pro přístup k systémům veřejné správy (je tedy Prostředkem
elektronické identifikace a je propojen s NIA – Národním bodem pro identifikaci
a autentizaci).

VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
6.1. Poukaz v hodnotě 300,- Kč na doménové a hostingové služby
GIGASERVER.CZ získá každý ověřený uživatel kontaktu v systému MojeID (kontakt
je propojený s NIA) .CZ domény, která je registrovaná u GIGASERVER.CZ k 10.
prosinci 2021.
6.2. Poukaz bude odeslán soutěžícímu dne 13. prosince 2021 na e-mailovou adresu,
která je vedena v registru .CZ domén. Zaslaný poukaz je možné použít jak pro
registraci nových služeb, tak i pro prodloužení stávajících služeb u
GIGASERVER.CZ. V případě, že hodnota zaslaného poukazu přesahuje při
uplatnění poukazu hodnotu objednávky u GIGASERVER.CZ, je výsledná výše
objednávky ponížena na částku 1,- Kč bez DPH, kterou je soutěžící povinen uhradit.
poukaz je možné použít pouze jednorázově a nevyužitou část poukazu není možné
později využít. Platnost poukazu jsou 3 měsíce od jeho zaslání. Platnost poukazu
nelze prodloužit.
6.3. Pořadatel zároveň v době konání soutěže každý den vylosuje ze všech
registrovaných .CZ domén, které jsou spravovány registrátorem Seonet Multimedia
s.r.o. a tyto domény mají ověřený kontakt (v systému MojeID, kdy kontakt je
propojený s NIA), výherce, který obdrží 2 vstupenky do Multikina Cinestar.
6.4. Denního losování o 2 vstupenky do Multikina Cinestar se může Soutěžící
účastnit opakovaně každý den po dobu konání soutěže za předpokladu, že splňuje
podmínky účasti v soutěži.
6.5. Pořadatel jednotlivé výherce Soutěže určí dle podmínek těchto Pravidel a vyhlásí
jej na svých sociálních sítích https://www.facebook.com/gigaserver/ a
https://twitter.com/gigaservercz a na adrese https://blog.gigaserver.cz/
6.6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou
ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž
nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná
plnění ze strany Pořadatele.
6.7. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s
převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních
předpisů.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit
či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od
okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.
7.2. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím
případném zasílání výherci Soutěže prostřednictvím e-mailové komunikace.
7.3. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady
vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné
nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických
komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na
zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se
získáním podkladů v rámci Soutěže.
7.4. O případných námitkách či reklamacích podaných Soutěžícími v souvislosti se
Soutěží rozhoduje Pořadatel. Námitky či reklamace jsou Soutěžící oprávněni zaslat
na e-mail Pořadatele, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne zveřejnění
výherců Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka či reklamace Pořadateli
doručena. K opožděně podaným námitkám či reklamacím se nepřihlíží. Pořadatel
rozhodne o námitce či reklamaci do deseti (10) dnů od jejího doručení Pořadateli a
informuje Soutěžící o svém rozhodnutí stejným způsobem, jakým obdržel námitku či
reklamaci. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či reklamaci je konečné.
7.5. Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění
všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži.
7.6. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili
a jejich účast neodpovídá zadanému tématu Soutěže či neodpovídá požadavkům
stanoveným body 4.1. a 5.1. těchto Pravidel či je jinak v rozporu s těmito Pravidly.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry
Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, popř. název společnosti ve spojení s
informací o výhře, kterou Soutěžící získal.
8.2. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se
zapojí do Soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro
účast v Soutěži nezbytné.
8.3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících
za účelem realizace a vyhodnocení Soutěže, předání výher výhercům, a splnění
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně
nutnou pro naplnění těchto účelů.
8.4. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly
pro účely realizace Soutěže poskytnuty.

8.5. Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u
Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: info@gigaserver.cz
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována
Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v
souvislostí s účastí v Soutěži.
9.2. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874
Občanského zákoníku právně vymahatelná.
9.3. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9.4. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem
České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem
či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné
právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s
touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním
možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou
spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.
V Opavě dne 15. listopadu 2021

