PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „IT Fitness Test 2022“
I
ZADAVATEL A POŘADATEL
1.

Zadavatelem a pořadatelem soutěže je Internetový Institut, z. s., se sídlem Jugoslávská 1058, Dobřichovice
25229, IČO: 07307853, zapsaná v registru (dále jen „zadavatel a pořadatel").
II
NÁZEV SOUTĚŽE

1.

„IT Fitness Test 2022" (dále jen „soutěž").
III
DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

res
1. Soutěž trvá od 28. 4. do 31. 7. 2022 (dále jen „doba konání soutěže“) a probíhá na území České republiky
(dále jen „místo konání soutěže“).

IV
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
1.

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky
(dále jen „soutěžící“).

2.

Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce
(ve smyslu § 32 občanského zákoníku). V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí
zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých
i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či
Zadavateli souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail podpora@internetovyinstitut.cz.
Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 10 dnů ode dne, kdy o jeho předložení
byl požádán, je Zadavatel či Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže. Soutěžící se
do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době
jejího konání se zapojí do soutěže a vyplní celý IT Fitness Test.

V
ÚČAST V SOUTĚŽI
1.

Do soutěže se soutěžící může zapojit tímto způsobem:
a)
b)
c)
d)
e)

Soutěžící se zaregistruje na webu www.itfitness.eu
Při registraci vyplní své osobní údaje. Smyšlené osoby nebudou zařazeny do soutěže o věcné ceny.
Po přihlášení soutěžící povinně vyplní Informační část.
Vyplní celý IT Fitness Test – test pro základní školy nebo test pro střední a vysoké školy.
Na e-mail, který zadal při registraci, obdrží certifikát s výsledkem testování.

2.

Každý soutěžící se v průběhu soutěže může soutěže účastnit jen jednou.

3.

Do slosování bude zařazen každý soutěžící, který se v době konání soutěže zapojí do soutěže způsobem
uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Zároveň, pokud soutěžící byl již vylosován jako výherce jedné z výher,
nemůže být již vylosován jako výherce v losování o další následující výhry.

4.

Do slosování o 10 hlavních výher postoupí pouze ti soutěžící, kteří splnili podmínky v odstavcích 1 až 3 tohoto
článku a ostatní podmínky v těchto pravidlech, vyplnili celý test, obdrželi certifikát a v testování dosáhli
minimálně 50% úspěšnosti.

5.

Do slosování o výhry pro učitele postoupí všichni soutěžící, kteří v registračním profilu zadají, že jsou učiteli
na základní, střední nebo vysoké škole a zadají školu, na které učí.

6.

Samostatné věcné ceny automaticky a bez slosování získají 3 základní školy s nejvyšším průměrným
procentuálním výsledkem IT Fitness Testu, který bude určen na základě výsledků všech žáků z dané školy,
kteří se do testování zapojili, a 3 nejúspěšnější střední školy s nejvyšším průměrným procentuálním
výsledkem IT Fitness Testu, který bude určen na základě výsledků všech žáků z dané školy, kteří se do
testování zapojili.

7.

Do slosování o další výhry mimo body 3 až 6 postupují všichni soutěžící, kteří se zapojili do IT Fitness Testu
a obdrželi certifikát, bez ohledu na konečný výsledek, kterého v testování dosáhli.

8.

Seznam výher pro všechny kategorie uvedené v bodech 4 až 7 je uveden v článku VI těchto pravidel.

9.

Úrovně certifikace/úspešnosti IT Fitness Testu:
Procentuální úspěšnost

Úroveň

95-100 %

Vynikající úroveň základních IT znalostí a dovedností

80-94 %

Nadprůměrná úroveň základních IT znalostí a dovedností

50-79 %

Průměrná až mírně nadprůměrná úroveň základních IT
znalostí a dovedností

20-49 %
0-19 %

Nižší až průměrná úroveň základních IT znalostí a
dovedností
Nízká úroveň základních IT znalostí a dovedností

10. Potvrzením o zařazení do slosování je získání certifikátu o úspěšně dokončeném IT Fitness Testu.
11. Vzor certifikátu IT Fitness Testu, který obdrží soutěžící na svůj e-mail:

12. Výherci budou vylosováni za pomoci generátoru náhodného čísla (softwarové řešení) zaručujícího
náhodnost výsledků slosování na neveřejném slosování pod dohledem dvou členů zadavatele a pořadatele
soutěže v jeho sídle. Losování výherců se uskuteční 1. 10. 2022.
VI
VÝHRY
1.

Věcné ceny v soutěži jsou následující:
a)

hlavní cena pro soutěžící, který v IT Fitness Testu dosáhl minimálně 50 % úspěšnosti a více:
• Konzole Xbox Series X

b) ceny pro učitele:
• 2 ks Tablet Microsoft Surface Go 3 64 GB 4 GB Platinum
• 5 ks Bezdrátová sluchátka Hama Freedom Light
c)

ceny pro všechny soutěžící, bez ohledu na výsledek, který v IT Fitness Testu dosáhli:
• 3 ks JBL GO 3 červený
• 1 ks Elektronická koloběžka GoGEN Voyager Lite S201P
• 5 ks Bezdrátová sluchátka Energy Sistem Earphones True Wireless Style 2 Violet
• 1 ks Dron DJI Mini 2
• 3 ks Minecraft: Minecoins Pack: 1720 Coins – Xbox Digital

2.

Soutěžící může během soutěže získat jen jednu výhru.

3.

Výherce soutěže bude o získání výhry informován nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne slosování, resp.
určení výherce, a to prostřednictvím e-mailu, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při
registraci. Vítězné školy budou kontaktovány telefonicky nebo e-mailem.

4.

Zadavatel a pořadatel soutěže zašle výhry jednotlivým výhercům soutěže nejpozději do 20 pracovních dnů
ode dne oznámení o výhře, a to na adresu oznámenou příslušným výhercem na základě oznámení o výhře
zaslaného pořadatelem soutěže ve smyslu odstavce 3 tohoto článku.

5.

Pokud výherce výhru odmítne, nebo zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné dodací lhůtě
určené poštou, takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch zadavatele a pořadatele
soutěže, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany zadavatele a pořadatele soutěže.

6.

Na výhru nemá soutěžící právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné.
Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství.
Soutěžící také berou na vědomí, že výhru nelze vyměnit za jinou výhru ani požadovat vydání jiné výhry, než
je výhra uvedená v odstavci 1 tohoto článku. Stejně tak nelze místo výhry požadovat peněžité plnění.
VII
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže na www.itfitness.eu zpracovává zadavatel a
pořadatel za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně
nutnou pro naplnění těchto účelů.
Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana
oprávněných zájmů pořadatele a zadavatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými
zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.
Dále může zadavatel a pořadatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů
a služeb zadavatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, a to po dobu tří let – účelem zpracování je informování

soutěžících o produktech a službách zadavatele a spotřebitelských akcích zadavatele. Zákonným důvodem
pro dané zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů zadavatele a jiných osob podílejících se
na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména provádění přímého marketingu.
Ke zpracování osobních údajů výherce soutěže (konkrétně jména, příjmení a zachycení podoby formou
fotografie) pro účely uveřejnění informace o výherci dochází na základě souhlasu subjektu údajů, a to po
dobu 2 let.
2.

Zadavatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem
stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel a další osoby, které
se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí.

3.

U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas
soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do
doby odvolání souhlasu se zpracováním.

4.

Soutěžící má právo zadavatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud
ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích
nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje
uloženy.

5.

Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu,
tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

6.

Soutěžící má právo požadovat, aby zadavatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním
nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro
odmítnutí vymazání, je zadavatel povinen této žádosti vyhovět.

7.

Soutěžící má právo požadovat, aby zadavatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost
těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a
soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již zadavatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale
soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.
Při omezení zpracování je zadavatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se
souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

8.

Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl zadavateli, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

9.

Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého
marketingu a zadavatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat. Vznesení námitky může
soutěžící provést na webové stránce prostřednictvím kontaktního formuláře.

10. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u zadavatele prostřednictvím e-mailu
podpora@internetovyinstitut.cz a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz).

VIII
DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
1.

Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb
získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

2.

Daň z výher uhradí pořadatel, příp. zadavatel.

3.

Zadavatel ani pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou
či jinak.

4.

Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického
připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických
komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na
počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v
rámci této soutěže, pořadatel ani zadavatel neodpovídá.

5.

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů)
rozhoduje pořadatel nebo zadavatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady
změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její
pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a
to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo
pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů
není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci, opatření z hygienických důvodů,
omezení provozu nebo prodeje na základě vládních nařízení nebo jiných mimořádných opatření či
nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických,
organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný
průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování,
neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu
pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.
Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry, k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce,
vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry,
nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení
přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace, opatření z hygienických důvodů, omezení provozu
nebo prodeje na základě vládních nařízení nebo jiných mimořádných opatření atd.

6.

Pořadatel a zadavatel soutěže jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel
a zadavatel mají právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval
její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu
vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele
uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později
nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

7.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.itfitness.eu jakož i v sídle
pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti
se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

8.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně
odpovídat skutečné podobě výher. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v počtu i druhu cen.

V Praze dne 27. 4. 2022
Zadavatel a Pořadatel soutěže Internetový Institut, z. s.

