LETNÍ SOUTĚŽ 2022 PRO FIREMNÍ UŽIVATELE SEDUO V ČESKU

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem a organizátorem Letní soutěže 2022 je společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO: 26441381, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis. zn.C82484 (dále jen „pořadatel“).
2. VYMEZENÍ A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Tato pravidla upravují podmínky Letní soutěže 2022 pro firemní uživatele (dále jen „soutěž“). Soutěž
probíhá od 1. srpna do 30. srpna 2022 (dále jen „doba konání soutěže“).
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit jakákoli plně svéprávná fyzická osoba ve věku od 18 let (včetně), která je
uživatelem služeb Seduo.cz nebo Seduo.sk (dále jen „Seduo“), poskytovaných pořadatelem na základě
firemní licence (dále jen „účastník“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.
Účastník musí dále splnit podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly. Ze soutěže jsou
vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, a osoby blízké těmto
osobám. Účast v soutěži je automatická po splnění soutěžních kritérií. Účastníci, kteří nesplňují
podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly této soutěže, nebudou do soutěže zařazeni
nebo z ní budou vyloučeni. Zařazeni do soutěže budou účastníci na základě splnění zvláštních
podmínek pro účast v soutěži dle bodu 4 níže a o detailech soutěže budou informování emailem a
prostřednictvím bannerů v Seduo. . Pokud účastník nemá zájem o účast v soutěži, informuje o tom
pořadatele zasláním e-mailu na adresu pomuzeme@seduo.cz nebo pomozeme@seduo.sk.
Pořadatel takového účastníka ze soutěže vyřadí. To platí obdobně i v případě, že klient nemá
zájem o účast jeho pracovníků využívajících firemní licenci.
4. MECHANIKA SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro jednotlivce splňující podmínky účasti uvedené v článku 3. těchto pravidel, kteří:

1) Pro účast v Týdenním slosování v době konání soutěže dokončí na 100 % jakýkoli (i před

2)

soutěží započatý) videokurz na Seduo, projdou závěrečným testem a získají příslušný certifikát.
Účastníci se mohou zúčastnit soutěže i opakovaně (každý týden), budou zařazeni do slosování
pokaždé, kdy dokončí jeden videokurz Seduo, projdou závěrečným testem a získají příslušný
certifikát.
Pro účast v Závěrečném slosování v době konání soutěže vystudují 100 % 2 nové (před soutěží
nerozestudované) videokurzy Seduo, projdou závěrečným testem a získají příslušný certifikát.
Účastníci budou zařazeni do slosování pouze jednou, bez ohledu, kolik videokurzů Seduo (nad
rámec 2 požadovaných) dokončili.

(dále jen „zvláštní podmínky účasti v soutěži “)
5. VÝBĚR VÝHERCŮ SOUTĚŽE
Výherci budou vybráni náhodným výběrem, který provede pořadatel. Výběr bude prováděn
následujícím způsobem: náhodný výběr počítačem ze všech účastníků zařazených do slosování.
Týdenní slosování: Slosování bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí budou z účastníků, kteří splnili
podmínky účasti v soutěži v předchozím kalendářním týdnu vylosováni 4 výherci týdenních výher.
Závěrečné slosování: Nejpozději dne 5. 9. 2022 budou ze všech účastníků, kteří v době konání
soutěže splnili kritéria účasti o slosování hlavní ceny, vybráni 3 výherci hlavní ceny.

6. VÝHRY
Pořadatel rozdělí celkem 23 výher – tři hlavní ceny v Závěrečném slosování a celkem 20 týdenních
výher v Týdenních slosováních (4 výhry v 5 týdnech).
Některé z výher mohou být poukázky (vouchery) na využití služeb dalších osob, např. společnost
pelicantravel.com s.r.o. provozující službu pelikan.cz. V těchto případech LMC odpovídá pouze za
předání řádně vystaveného voucheru, a nikoliv za řádné poskytnutí služby třetí osobou.
7. INFORMACE O VÝHŘE, UPLATNĚNÍ VÝHRY A DORUČENÍ VÝHRY
Informace o výhře konkrétní výhry bude výherci zaslána v ten samý den, ve kterém byl výherce vybrán
náhodným výběrem, a to na e-mailovou adresu, kterou využil pro registraci do videokurzu Seduo.
Výherce bude pro účely doručení, resp. předání výhry kontaktován elektronicky na obdržený e-mail a
bude vyzván pořadatelem, aby se dostavil ve stanovený čas na místo předání výher. Organizátor
provede celkem dva pokusy kontaktování e-mailem. Pokud neobdrží odpověď včetně požadovaných
údajů do 48 hodin od odeslání druhého z e-mailů, zaniká nárok na získání výhry. V případě, že se
uvedeným postupem nepodaří předat příslušným výhercům kteroukoli výhru, je organizátor oprávněn
(nikoliv však povinen) učinit ještě další náhodný výběr dalšího výherce (i opakovaně do úspěšného
předání hlavní výhry), to vše při dodržení pravidel a podmínek stanovených pro první náhodný výběr
výherce hlavní výhry.
Výhry budou předány výhercům osobně na základě předávacího protokolu, v místě a čase stanoveném
pořadatelem, a nejpozději však do 31. 10. 2022. Je možné, aby za výherce příslušnou výhru převzal
zástupce, kterému výherce udělí pro tento účel plnou moc. V případě, že se nepodaří předat některému
výherci výhru do 31. 10. 2022, zaniká nárok takového výherce na získání výhry. Účast v soutěži ani výhry
není možné vymáhat právní cestou a výhry nelze alternativně poskytnout v penězích.
8. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že jeho e-mailová adresa, která byla použita pro využití
služeb Seduo, bude zpracovávána pořadatelem jakožto správcem osobních údajů pro účely jeho účasti v
soutěži, včetně případného oznámení a poskytnutí výhry. V případě, že se soutěžící stane výhercem
některé z výher a sdělí své kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a adresa,
budou tyto osobní údaje zpracovávány pořadatelem jakožto správcem osobních údajů pro účely
doručení výhry. Soutěžící bere na vědomí, že má práva vyplývající z právních předpisů týkajících se
ochrany osobních údajů, zejména má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům (tzn. má právo
požádat pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu). Dále
může soutěžící požadovat od pořadatele vysvětlení, domnívá-li se, že dochází k nezákonnému
zpracování jeho osobních údajů, a vyzvat pořadatele k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování,
opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Osobní údaje budou takto zpracovávány po dobu určitou do naplnění posledního ze shora uvedených
účelů.
Více
informací o zpracování
osobních údajů
pořadatelem naleznete
na
https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.
V případě problémů nebo stížností ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se soutěžící může
obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů pořadatele na adrese dpo@lmc.eu, nebo na adrese
LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00,
resp. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Výherce může být vyzván, aby udělil výslovný souhlas s případným bezplatným zveřejněním
obrazových, zvukových nebo obrazově zvukových záznamů (audio, video, fotografie, písmo, hlas) z
předání výher v marketingových materiálech a na webových stránkách pořadatele.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže včetně změny doby jejího trvání,
včetně změny výher, či soutěž kdykoliv ze závažného důvodu ukončit bez náhrady, a to s okamžitou
účinností. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé v souvislosti s
účastí v soutěži (především nepřesnost vyplněných údajů). Pořadatel neodpovídá za žádné škody
způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži
nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v
případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže, v případě, kdy
soutěžící nedodržuje v soutěži pokyny pořadatele, a v případě, že se na straně soutěžícího vyskytnou
závažné důvody, které narušují nebo znemožňují řádný průběh soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je
konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a
zavazuje se je plně dodržovat. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů souvisejících se soutěží je pro Českou republiku Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, www.coi.cz a pro Slovensko Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99
Bratislava, www.soi.sk. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo
organizátorem řídí právním řádem České republiky; tím není dotčena aplikace ustanovení právních
předpisů na ochranu spotřebitele podle práva Slovenské republiky. Tato pravidla jsou k dispozici na
www.seduo.cz/soutez a www.seduo.sk/sutaz a to po dobu konání soutěže.

V Praze
1. 7. 2022

