SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ NA PORTÁLU
www.openport.cz

I. použité pojmy
1.

Server www.openport.cz (dále jen Openport.cz) je veřejný internetový portál
přinášející denní zpravodajství z oblasti novinek v nakupování po internetu.
Portál
Openport.cz zároveň poskytuje možnost jeho prostřednictvím
organizovat soutěže.

2.

Uživatel soutěže (soutěžící) může být osoba, která je občanem České republiky
a má zde trvalé bydliště a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.

3.

Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) může být právnická nebo fyzická osoba,
která si u provozovatele objedná realizaci a uveřejnění soutěže. Pořadatelem
může být i provozovatel.

4.

Provozovatel Openport.cz (dále jen portál) je společnost Openport s.r.o., IČ:
24666939, se sídlem Nádražní 260, Rakovník, 269 01.

5.

Výherce soutěže (dále jen výherce) je soutěžící, který splnil podmínky soutěže a
v rámci mechanismů soutěže stanovených pořadalem soutěže se umístil mezi
ostatními soutěžícími na takovém místě, které je pořadatelem ohodnoceno
výhrou.

6.

Výhra (dále jen výhra) je plnění formou movité věci či poukazu na čerpání
služby poskytnuté pořadatelem soutěže.

II. Soutěžící
1.Soutěžícimi mohou být všichni soutěžící, kteří se zaregistrují do soutěže a potvrdí
svůj souhlas s pravidly soutěže, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků
provozovatele a jejich rodinných příslušníků.

III. Účast v soutěži
1.Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní soutěžící. Řádnou registrací se
rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností.
Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se
skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů
tyto opravit, a to do 1 měsíce od data, kdy změna nastala.
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2.Každý soutěžící se může zůčastnit každé jednotlivé soutěže na portále pouze jednou
– nesmí se registrovat vícekrát.
3.V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se
skutečností) si pořadatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto
soutěžícímu a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.
4.Pořadatel má rovněž právo vyloučit ze soutěže a nepřiznat výhru soutěžícímu, který
se pokusí dosáhnout zadaného cíle a získat tak výhru v soutěži nekalým
způsobem, v rozporu se soutěžními podmínkami a /či zadáním soutěže nebo
soutěžícímu jehož soutěžní příspěvky budou v rozporu s dobrými mravy či budou
porušovat platné zákony České republiky.

IV. Poskytované osobní údaje a jejich ochrana
1.Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na
ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
2.Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí
osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na
soutěžních stránkách portálu – tedy jméno a příjmení soutěžícího doplněné o
místo bydliště (nikoli adresu, ale např. město či obec) a dále může být jejich
jméno a adresa předána pořadateli soutěže pro zaslání výhry.
3.E-maily obsahující informace o novinkách, nových soutěžích nebo výhrách mohou
mimo takové oznámení i reklamní sdělení.
4.Uživatel

může

kdykoliv

prostřednictvím
emailu
zaslaného
na
adresu
zrusit_registraci@openport.cz zrušit svou registraci. Po zrušení registrace je s
poskytnutými osobními údaji naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.

V. Soutěž
1.U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, přičemž
během této doby se mohou soutěžící zúčastnit soutěže naplněním mechanismů
soutěže tak, jak je to u každé soutěže stanoveno a popsáno na stránkách
portálu. Výherci jsou informováni o své výhře prostřednictvím elektronické pošty
na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
2.V případě některých soutěží mohou být aplikována určitá omezující či doplňující
pravidla vůči výherci. Jedná se zejména o specifické případy, kdy výherce
nesplňuje obecné právní předpoklady k získání výhry (výhrou je zapůjčení
automobilu, výhrou jsou alkoholické nápoje apod.). Výherce nesplňující tyto
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předpoklady a pravidla může výhru převést písemným, notářsky ověřeným
prohlášením na jinou osobu, která tyto předpoklady a pravidla splňuje nebo ji za
něho může převzít jeho zákonný zástupce. Převedení výhry nebo její převzetí
zákonným zástupcem musí být realizováno ve lhůtě 30 dní od ukončení soutěže.
3.Výhry jsou zasílány pouze na adresy na území České republiky a to na adresy
výherců uvedené při registraci. Výhry jsou odesílány nejpozději do 30 dní od
data ukončení soutěže, přičemž u některých výher může být účtováno poštovné
formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí
výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k opětovnému odeslání, které
bude vždy provedeno na náklady adresáta (výherce) formou dobírky ve výši
nákladů na poštovné, balné a manipulaci s výhrou. Pokud výherce nepožádá v
této lhůtě o opětovné zaslání výhry, propadá výhra ve prospěch pořadatele
soutěže.
4.V případech kdy není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel
žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze
strany pořadatele soutěže.
5.Výhry jsou právně nevymahatelné.

VI. Provoz portálu
1.V zájmu provozovatele je poskytovat veškeré funkce portálu uživatelům a soutěžícím
na nejvyšší možné úrovni avšak provozovatel portálu nemůže poskytnout záruku
nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru.
2.Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být soutěžícímu
nebo pořadateli způsobena v souvislosti s používáním nebo využíváním portálu.

VIII. Závěrečná ustanovení
1.Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy
České republiky a jsou závazná pro obě strany. Soutěžící přihlášením do soutěže
a registrací potvrzuje, že se s těmito podmínkami obeznámil a bude se jimi
závazně řídit.
2.Openport s.r.o. si vyhrazuje právo tyto soutěžní podmínky kdykoli a to i bez
předchozího vyrozumění soutěžícím a pořadateli změnit. O změně podmínek se
Openport s.r.o. zavazuje informovat prostřednictvím portálu Openport s.r.o.
Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2010.
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