
Pravidla akce “Football is back”

I. Organizátor
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno– Žebětín IČ: 29213291 , DIČ:
CZ29213291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 66187(dále jen "Organizátor"). Kontaktní údaje Organizátora jsou dostupné na
www.11teamsports.cz/pg/kontakt.

II. Termín akce a rozsah soutěže
1. Akce probíhá od 1. 6. 2021 00:01 do 14. 6. 2021 23:59 na stránkách

www.11teamsports.cz
2. Akci je možné ukončit dříve či její průběh upravit dle podmínek
3. Akce probíhá jen na území Česka a jejím účelem je podpora amatérského fotbalu

III. Podmínky účasti v akci
1. Soutěž je určena fyzickým osobám, účastníkem akce může být jak zletilá, tak i

nezletilá osoba, pokud tato doloží písemný souhlas rodiče a splní všechny podmínky
akce (dále jako “účastník” nebo “soutěžící”). Soutěže se nemohou účastnit osoby
v pracovněprávním vztahu k Organizátorovi, a osoby, které jsou těmto osobám blízké
ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Účastník se do akce zapojí tím, že splní všechny podmínky v době trvání akce a to: a)
vyplní formulář, b) napíše nám týmové motivační heslo nebo citát.

3. S týmem výherce bude vytvořen foto content a video content

IV. Výhry
1. Hlavní výhrou je sada dresů značky Puma (14 + brankář) s potiskem 11teamsports.

Součástí výhry je také zajištění profesionálního focení a točení videa v klubu.

V. Určení výherce, oznámení a předání výher
1. Po ukončení akce, bude vybrán jeden výherce, který bude kontaktován telefonicky a

e-mailem. Výherce (jeho tým) obdrží výhry dle článku IV.
2. Výherce bude vybrán na základě Organizátorem předvybraných deseti

citátů/motivačních hesel, kdy následně fanoušci na Instagramu vyberou pomocí
hlasování vítěze. Výherce bude zveřejněn na všech sociálních sítích 11teamsports
v Česku

VI. Ochrana osobních údajů účastníků akce
1. Účastí v soutěži uděluje účastník akce Organizátorovi akce souhlas, aby ve smyslu

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

a) jméno a příjmení
b) e-mail
c) telefonní číslo

https://11teamsports.cz/


2. Osobní údaje v rozsahu uvedeném či zpřístupněném účastníkem akce
Organizátorovi budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi
Organizátora, který je ve vztahu k těmto osobním údajům jejich správcem. Tyto údaje
jsou získávány primárně pro účely akce a je nutné je zpracovávat z důvodu
vyhodnocení akce a kontaktování výherce. Dále budou některé údaje uchovávány za
účelem vyhodnocení přínosu a úspěšnosti akce pro Organizátora, na čemž má
Organizátor oprávněný zájem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

3. Pokud účastník udělil také souhlas se zasíláním newsletterů, bude jeho e-mailová
adresa používána k zasílání obchodních sdělení Organizátora, ve kterých bude vždy
uživateli dána možnost projevit nesouhlas s jejich dalším zasíláním.

4. Účastník akce jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům,
může například žádat jejich opravu, úpravu, výmaz či v případě pochyb o správnosti
jejich zpracování vznést u Organizátora námitku či se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Více informací o ochraně osobních údajů včetně práv účastníků akce jako subjektů
osobních údajů je možné získat na www.top4football.cz/pg/obchodni-podminky.

VII. Další důležité podmínky soutěže
1. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si

vyhrazuje právo bez náhrady trvání akce zkrátit, její konání odložit, akci přerušit
anebo ji zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

2. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výher peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Organizátor tímto není účastníkům akce nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor neodpovídá za úplnost pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi

zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí. Tato Pravidla
jsou považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná.

2. Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími
pravidly.

3. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické
podobě na webových stránkách www.11teamsports.cz

http://www.uoou.cz

