
Pravidla pro akci na FB Jazykové školy Hello – Adventní kalendář 

I. Obecná ustanovení 

 

1) Akci pořádá společnost Hello language centre s.r.o. (dále jen „organizátor“). 

2) Organizátor vyhlašuje tuto akci na podporu návštěvnosti své facebookové stránky a za 

účelem budování povědomí o společnosti Hello 

3) Účastníkem akce se stává každý účastník, který akceptuje pravidla, dá stránce Jazykové 

školy Hello „To se mi líbí“ a k příspěvku v daném dni dá „To se mi líbí“. 

4) Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora (HPP).  

5) Účastník se může zapojit každý den pouze jednou, přičemž identifikátorem je jeho osobní 

facebookový profil.  

7) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z akce odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické 

nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody 

takového rozhodnutí. 

8) Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností 

dle vlastního uvážení. 

9) Pravidla akce respektují pravidla Facebooku.  

10) Pravidla akce jsou uveřejněna na odkazu www.hello.cz a ve zkrácené formě na 

facebookové stránce. Každý účastník akce je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se 

pro něj účastí v akci stávají závaznými.  

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

 

1) Účastník poskytuje komentářem příspěvku „To se mi líbí“ organizátorovi výslovný souhlas 

s tím, aby organizátor zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové 

jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech 

zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a 

zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle 

však do doby odvolání souhlasu. 

2) Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl svoje 

osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o 

tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má 

právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění 

nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke 

zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla 

organizátora. 

3) Účastníci výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s 

ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi 

uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou 

být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy 



účastníků (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení 

akce. 

 

III. Mechanismus akce 

 

1) Akce bude probíhat v období 1. – 24. 12. 2020. 

2) Všichni účastníci, kteří dali „To se mi líbí“ příspěvku v daný den, získají dárek z adventního 

kalendáře toho dne, případně bude jeden až tři výherci vylosováni organizátorem akce dle 

upřesnění u příspěvku daného dne. 

 

IV. Výhry a jejich předání 

 

1) Dárky a jejich počet bude určen vždy v oznámení u příspěvku. Platnost slev u kurzů je 

stanovena při přihlášení studenta do kurzu do 31. 12. 2020. 

Platnost dárkových poukazů je stanovena na 1 rok, do 31. 12. 2021. 

2) Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Jazykové školy Hello. 

Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře. 

3) Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační 

zprávu, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací 

poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslán dárek. Organizátor odešle 

dárek  na tuto adresu do 14 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci. 

4) Dárky budou předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na 

uvedenou poštovní adresu v České republice.  

5) Dárky nejsou soudně vymahatelné.  

8) Výsledky akce jsou konečné bez možnosti odvolání.  

 

V Ostravě 27. 11. 2020 

 


