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CSNOG – herní plán spotřebitelské soutěže o věcné 
ceny  
 

 1  Provozovatel soutěže  
CZ.NIC, z. s. p. o. 

IČ:    67985726 

sídlo:   Milešovská 1136/5, 130 00  Praha 3  

Zapsáno:  ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58624. 

Provozovatel soutěže je správcem centrálního registru jmen domén druhé úrovně, která jsou 
registrována pod národní doménou nejvyšší úrovně .cz (ccTLD .cz).  Provozovatel soutěže je 
pořadatelem 1. ročníku konference CSNOG (více viz https://csnog.eu), která se uskuteční ve 
dnech 11. – 12. června 2018, v prostorách Hotelu Voroněž, Křížkovského 48, 603 73 Brno 
(dále jen „Konference“).  

 

 2  Účastník  
2.1. Účastníkem soutěže může být výhradně fyzická osoba, která: 

2.1.1. je účastníkem Konference na základě platné vstupenky a která ke dni zahájení 
soutěže dovršila 18. rok věku;  

2.1.2. není v pracovněprávním či jiném obdobném poměru vůči Provozovateli 
soutěže a jeho smluvním partnerům, kteří se podílejí na přípravě a průběhu 
této soutěže, ani není členem jejich statutárního či jiného orgánu; to neplatí 
pro osoby ve vztahu k partnerům Konference; 

2.1.3. není osobou blízkou k osobám uvedeným v předchozím bodě; 

2.1.4. splní další podmínky stanovené tímto herním plánem. 

 

 3  Doba trvání   
3.1. Soutěž probíhá od zahájení konference, tj. od 11. 6. 2018 do 12. 6. 2018, 15:00 (dále jen 

„soutěžní období“). 

 

 4  Podmínky účasti v soutěži 
4.1. Do slosování je zařazena každá osoba splňující podmínky této soutěže, která vyplní 

s uvedením svého jména a příjemní, a odevzdá v soutěžním období dotazník spokojenosti 
umístěný na https://csnog.eu. Za každého účastníka Konference může být do soutěže 
zařazen pouze jeden dotazník spokojenosti.  
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 5  Výhry, určení výherců a způsob předání výhry  
5.1. Výhrami v soutěži jsou:  

1. cena: router Turris Omnia   

2. cena: tablet Apple iPad 

3. cena: propagační předměty Provozovatele soutěže 

5.2. Výherci cen budou vyhlášeni ti účastníci, jejichž jména budou vylosována Provozovatelem 
soutěže. Losování bude probíhat tak, že osoba určená Provozovatelem soutěže z 
losovacího osudí postupně vytáhne tři jména účastníků, kteří vyplnili a odevzdali dotazník 
spokojenosti, přičemž první vytažené jméno získává třetí cenu, druhé jméno cenu druhou 
a třetí jméno cenu první. Každý účastník Konference může získat pouze jednu výhru.  
Losování se uskuteční 12. 6. 2018 v cca 16:30 hodin v závěrečné části Konference a v 
místě jejího konání. 

5.3. Výherci budou oznámeni ústně ihned po uskutečnění losování.    

5.4. Pro výhru se vylosovaní výherci dostaví osobně.  

5.5. Výherce je při převzetí výhry povinen potvrdit převzetí výhry svým podpisem do 
předávacího protokolu. V případě odmítnutí potvrzení předávacího protokolu podpisem 
není Provozovatel soutěže povinen výhru vydat a výherci v tomto případě zaniká nárok 
na výhru bez náhrady.  

5.6. Výherce, který se nedostaví k převzetí výhry nebo kterému se nepodaří výhru předat, 
nebo si výhru nepřevezme, zaniká nárok na výhru bez náhrady.  

5.7. Zanikne-li výherci nárok na výhru, ať už z důvodu uvedeném v čl. 5.5 nebo čl. 5.6 tohoto 
herního plánu, Provozovatel soutěže vybere postupem dle tohoto herního plánu výherce 
náhradního.  

5.8. Na výhru v soutěži nevzniká žádnému z účastníků soutěže právní nárok.  

 

 6  Ostatní podmínky práva a povinnosti 
6.1. Provozovatel soutěže je oprávněn dozírat na řádný průběh soutěže; v rámci tohoto dozoru 

může ze soutěže vyřadit účastníka, který porušil podmínky stanovené tímto herním 
plánem pro přiznání výhry. Pokud již došlo k předání výhry, může Provozovatel soutěže 
po takovém účastníkovi vyžadovat vrácení výhry. 

 

 7  Ochrana osobních údajů 
7.1. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum 

narození a bydliště budou v případě získání výhry zpracovávány Provozovatelem soutěže 
v souladu s předpisy z oblasti daní a účetnictví. Účastník soutěže bere rovněž na vědomí, 
že jeho osobní údaje budou   v takovém případě poskytnuty subjektu poskytujícímu 
Provozovateli soutěže služby účetních a daňových poradců, případně přímo příslušným 
orgánům veřejné moci.  
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7.2. Účastník soutěže je oprávněn, pokud zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel soutěže 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování, požadovat od Provozovatele soutěže vysvětlení, odstranění 
vzniklého stavu (zejména formou blokování, provedením opravy, doplněním nebo 
likvidace osobních údajů).  

7.3. Účastník soutěže, který získá výhru dle tohoto herního plánu, poskytuje zároveň 
Provozovateli soutěže souhlas s pořízením obrazového či obrazově zvukového záznamu 
(fotografie, A/V záznam) z předání výhry zachycujícího jeho osobu, a s jeho užitím s 
uvedením jména a příjmení účastníka soutěže, a to bez jakéhokoliv omezení časového, 
územního, rozsahu a způsobu užití (včetně užití zveřejněním prostřednictvím sítě Internet 
a sociálních sítí), vždy však tak, aby byla šetřena práva a právem chráněné zájmy 
účastníka soutěže. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.  

7.4. Zpracování osobních údajů Provozovatelem soutěže je dále upraveno v  Zásadách 
zpracování osobních údajů.  

 

 8  Způsob komunikace  
8.1. Není-li v tomto herním plánu stanoveno jinak, probíhá komunikace mezi Provozovatelem 

soutěže a výherci osobně. 

8.2. Veškeré informace o soutěži, včetně úplného znění herního plánu, jsou dostupné na 
webových stránkách Konference https://csnog.eu.   

 

 9  Závěrečná ustanovení 
9.1. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ohledně sporných otázek 

vzniklých v souvislosti s průběhem soutěže.  

9.2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto herním plánem a zavazuje se jej 
dodržovat.  

9.3. Provozovatel soutěže vůči účastníkovi neodpovídá za jakoukoliv případnou škodu, 
vzniklou v souvislosti s užíváním výhry.  

9.4. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranné změny tohoto herního plánu, 
včetně změny výher v soutěži, či úplného zrušení soutěže (i bez udání důvodu), a to i před 
koncem soutěžního období. 

9.5. Pojmy používané v tomto herním plánu mají význam, který je jim určen tímto herním 
plánem.  

9.6. O veškerých námitkách rozhoduje s konečnou platností Provozovatel soutěže.  

9.7. Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky.  

 

 


