
Pravidla soutěže – K moři s TONAKem  
Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské soutěže „K moři s TONAKem“ (dále 
jen „soutěž“), která se koná na stránce www.instagram.com/tonak.klobouky/  (dále jen 
„soutěžní profil“) v rámci sociální́ sítě̌ Instagram (dále jen „Instagram“) a  vč. informací o 
zpracováním osobních údajů̊ (dále jen „pravidla“). 

1) ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 
Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost TONAK a.s. se sídlem 
Zborovská 823,74101, Nový Jičín, IČO: 00013226 zapsaná́ v obchodním rejstříku vedeném u 
Městským soudem v Ostravě, dále jen „Organizátor“). 

2) ÚČAST V SOUTĚŽI  
2.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je oprávněna vlastnit 
osobní profil na sociální síti Instagram (tedy, starší 13 let). Osoby mladší 15 let se mohou 
soutěže zúčastnit pouze se souhlasem (Organizátor je oprávněn tuto skutečnost ověřit a 
požadovat i písemné prohlášení zákonného zástupce, že byl souhlas poskytnut) svého 
zákonného zástupce (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující 
podmínky stanovené v předcházející větě, která v době trvání soutěže umístí pod soutěžní 
post svůj soutěžní komentář a platně se zúčastní soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto 
pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“). 

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a přímém dodavatelském vztahu k 
Organizátorovi. 

2.3. Podmínkou účasti v soutěži je autentický osobní profil na sociální síti Instagram, splňující 
podmínky sociální sítě Instagram a plnění́ veškerých pravidel použití sociální sítě Instagram, 
po celou dobu trvání soutěže. Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze 
s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram, který musí být funkční od okamžiku 
zapojení se do soutěže až do vypořádání výher.  

3) MECHANIKA SOUTĚŽE 
3.1. Soutěž probíhá od 9.5.2022 od 12:00 hod do 18.5.2022 do 24.00 hod. na území České 
republiky, výhradně prostřednictvím sociální sítě Instagram. 

3.2. Do soutěže se zájemce zapojí tak, že: 

• v době konání soutěže navštíví soutěžní profil resp. 
www.instagram.com/tonak.klobouky/, na kterém bude v rámci soutěžního postu 
umístěna výzva k zapojení do soutěže (dále jen „soutěžní post“), 

• přihlásí se do svého instagramového profilu a jeho prostřednictvím: 
označí soutěžní profily – resp. stránku www.instagram.com/tonak.klobouky/ a 
https://www.instagram.com/kompasconcierge/  jako „SLEDOVAT“ 

• označí soutěžní fotografii jako „To se mi líbí“ 
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• Na profilu https://www.instagram.com/kompasconcierge/  se skrze link v bio proklikne 
na https://kompas.cz/registracija/ a přihlásí se k odběru newsletteru 

• označí v komentáři pod soutěžní fotografií osobu (resp. Instagramový profil), se 
kterou by na dovolenou vyrazil  

• počet komentářů není omezen, ale vždy musí být označena jiná osoba/profil 

3.3. Přidáním soutěžního komentáře pod soutěžní post, potvrzuje zájemce znalost a souhlas s 
těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň 
potvrzuje, že splňuje podmínky pro zapojení do soutěže a uděluje Organizátorovi svůj souhlas 
se zpracováním osobních údajů dle čl. 6. pravidel. / v případě, že je zájemce mladší 15 a výše 
uvedené souhlasy uděluje a soutěže se účastní se souhlasem svého zákonného zástupce* 

Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání 
soutěžního komentáře pod fotografii a splněním veškerých podmínek soutěže (dále jen 
„registrace“). 

3.4. Každý soutěžící se může do soutěže neomezeným počtem komentářů s podmínkou 
označit pokaždé jinou osobu/profil. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této 
zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení́, anebo důvodného 
podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, a to se 
všemi jeho soutěžními registracemi, připadně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; 
rozhodnutí Organizátora o takovém opatření́ je konečné́ a Organizátor není́ povinen jeho 
důvody prokazovat. 

3.5. Zároveň již jednou zaregistrované soutěžní komentáře není možné, jakkoliv měnit či 
upravovat.  

3.6. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní komentáře, které́ nejsou v souladu s 
pravidly soutěže (viz dále). O tom, zda soutěžní komentář splňuje pravidla soutěže, rozhoduje 
Organizátor. 

3.7. Organizátor nenese odpovědnost za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat 
elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžního komentáře na soutěžní profil, či 
funkčnost soutěžního profilu. 

4) VYHODNOCENÍ A VÝHRA 
4.1. Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se 
do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně vložili pod soutěžní post 
soutěžní komentář splňující pravidla této soutěže, náhodně vylosován 1 výherce. Losování 
bude provedeno Organizátorem soutěže 19.5.2022.  

4.2. Výherce bude kontaktován nejpozději 20.5.2022 po provedení losování, a to 
prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem (komentářem) a zároveň prostřednictvím 
soukromé zprávy v rámci  instagramového účtu, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze 
kterého nahrál svou soutěžní komentář). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící, 
ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních 
dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa, telefon, jméno a e-mailovou adresu 
zákonného zástupce, je-li tento soutěžící mladší 15 let), popř. o doručení dokladů 
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prokazujících splnění podmínek v soutěži. Současně bude vylosovaný soutěžící informován, 
že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladů a informací. Pokud 
soutěžící ve lhůtě 2 pracovních dnů nedoručí Organizátorovi odpověď na výherní zprávu, 
dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze 
soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli 
náhrady ve prospěch Organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, 
včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Současně bude dohodnuto místo a 
čas osobního předání výhry. 

4.3. Výhra bude výherci předána prostřednictvím emailu v termínu, místě a čase dohodnutém 
Organizátorem soutěže s výhercem.  

4.4. Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 2 pracovních dnů, nebo nepodaří-li se 
vylosovaného soutěžícího bez zavinění Organizátora v této lhůtě kontaktovat, popř. výherci 
bez zavinění  Organizátora předat výhru, soutěžící se nestává výhercem, popř. výhra se 
nepředá a propadá ve prospěch Organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším 
užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Organizátor nenese jakoukoli 
odpovědnost za čerpání výher. 

4.5.  Výhrou v soutěži je 7 denní pobyt s polopenzí pro 2 osoby do Hotelu Delfín / Poreč / Chorvatsko 
– Istrijský poloostrov, v termínu od 11.6. – 18.6.2022, s vlastní dopravou, dvoulůžkový pokoj park 
side, od cestovní kanceláře KOMPAS PRAHA, cestovní kancelář, spol. s r.o. a 1 letní klobouk 
TONAK dle výběru 

• Do soutěže jsou vloženy 2 kusy výhry. 1x letní klobouk TONAK dle vlastního výběru, 
1x pobyt od CK KOMPAS PRAHA. 

• Výhrou v soutěži je 7 denní pobyt do Hotelu Delfín / Poreč / Chorvatsko – Istrijský 
poloostrov, v termínu od 11.6. – 18.6.2022 vč. polopenze s vlastní dopravou u CK 
KOMPAS PRAHA, cestovní kancelář, s.r.o., IČO: 15269540. Výherní poukaz na 
pobyt je nutné uplatnit v CK KOMPAS Praha nejpozději do 3.6.2022. Po uplynutí 
shora uvedené lhůty nárok na uplatnění poukazu a realizaci pobytu bez náhrady 
zaniká. Další informace a pravidla pro čerpání této výhry jsou uvedeny na poukazu, 
popř. budou výherci sděleny při předání této výhry. 

• Součástí výhry není pojištění storna  a cestovní pojištění. 

• Termín pobytu není možno změnit. 

• Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově. 

• Klobouk TONAK je nutné vybrat dle dostupnosti produktů do 1 měsíce od výhry, a to 
na jedné z kamenných prodejen TONAK nebo online z e-shopu 
www.tonak.cz/produkt 

5) Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů  
5.1. Účastí v této soutěži zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas se 
zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. 
s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu 
jméno a příjmení, e-mail, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžní/ch registrace/í, 



IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o věku nad 15 let, údaje nutné 
k identifikaci zákonného zástupce, a v případě výhry i doručovací adresa, telefonní číslo, údaj 
o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace. 

5.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení 
soutěže, kontrolu soutěže a předání výher. 

5.3. Právním titulem zpracování je souhlas. 

5.4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až 
do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. 
Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu 
tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, 
obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu 
Organizátora, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. 

5.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. 

5.6. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná práva 
uvedená níže zasláním e-mailu na adresu: klara.sugarkova@tonak.cz kde je možné uplatnit 
také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt 
údajů obrátit na Organizátora na výše uvedeném e-mailu či na adrese jeho sídla. Dozorovým 
orgánem je Úřad pro ochranu soutěžních údajů, ke kterému může subjekt údajů podat stížnost. 

5.7. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená 
nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména 
bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo 
na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení 
zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost 
údajů svých osobních údajů, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené 
na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na 
automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. 

6) Závěrečná ustanovení 
7.1. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její 
pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno 
písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na soutěžním webu. 

7.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených 
soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení́ těchto 
pravidel soutěžícím je Organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a 
případně jej ze soutěže vyřadit, připadně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. 
Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření́ je konečné́. 

7.3. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́. 
Organizátor tímto není ́vůči výherci soutěže jinak zavázán a ten nemá nárok na jakákoliv jiná́ 
plnění́ ze strany Organizátora, než̌ jsou uvedená v těchto pravidlech. 
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7.4. Výhry nejsou právně̌ vymahatelné́, na výhry není právní nárok. Soutěžící nemůže 
nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry 
je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher. Za kvalitu výher ručí́ jejich dodavatelé, 
kteří́ také́ vyřizují́ případné reklamace. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli 
rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce 
okamžikem předání výhry výherci. 

7.5. Organizátor soutěže neodpovídá́ za funkčnost aplikací, doručení́ zpráv či výher. 

7.6. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. V případě 
jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a 
předmětné skutečnosti prokázat) zájemce. 

7.7. Soutěžící bude vyloučen v případě, že Organizátor 
zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného 
jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících 
či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

7.8. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání 
rozhoduje Organizátor. 

7.9. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry 
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

7.10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k 
sociální síti Instagram. Se správou soutěže není sociální síť Instagram nikterak spojená a 
nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že 
poskytují své informace Organizátorovi, a nikoliv sociální síti Instagram. 

7.11. Sociální síť Instagram nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména 
za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například 
omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení 
vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných 
regulačních povolení). Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu 
nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě 
Instagram resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Instagram jsou od jakýchkoliv 
závazků v dané souvislosti plně osvobozeni. 

7.13. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních 
materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel 
soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na 
propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat 
v souladu s úplnými pravidly soutěže. 

7.14. Znění úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na webových stránkách 
Organizátora, které je možné jednoduše nalézt prostřednictvím odkazu v soutěžním profilu. 
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