
Statut a pravidla soutěže 

„Projekt sebedůvěry DOVE“ 

Česká republika 

Účelem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Projekt sebedůvěry DOVE“ (dále jen 
„soutěž“) v České republice. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 
uvedené soutěže. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu.  

I. Pořadatel soutěže 
Pořadatelem soutěže je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Voctářova 2497/18, 
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2196 (dále jen „pořadatel“).  

II. Organizátor soutěže 
Organizátorem soutěže je společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 
Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 27709540, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 (dále jen „organizátor“). 

III. Doba a místo konání soutěže 

1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2022 00.00:00 hod do 31. 12. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále 
jen „doba konání soutěže“) s tím, že do soutěže je možné se zapojit pouze prostřednictvím 
webových stránek pořadatele soutěže: www.projektsebeduvery.cz (dále jen „webové stránky 
soutěže“ či „soutěžní stránky“).  

2. Soutěž se koná na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). 

IV. Soutěžící 

1. Soutěž je určena výhradně právnickým osobám - základním školám se sídlem na území České 
republiky (dále jen „školy“); výslovně se stanovuje, že pro účely realizace a vyhodnocení této 
soutěže bude rozlišováno vždy zvlášť mezi jednotlivými školami samostatně, byť by jedna 
právnická osoba vykonávala činnost více škol dle příslušného právního předpisu (dále jen 
„soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).  

2. Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže vyplní oprávněný zástupce 
školy (např. ředitel příslušné školy) nebo jím výslovně pověřená osoba, resp. osoba oprávněna 
jednat za školu (dále jen „zástupce školy“) registrační formulář umístěný na soutěžních stránkách 
www.projektsebeduvery.cz, a to tak, že zde uvede:  

- název základní školy, 
- kraj, v kterém má základní škola sídlo, 
- e-mailovou adresu základní školy (kontaktní e-mail), 
- počet žáků na škole, resp. pravdivý údaj o aktuálním celkovém počtu žáků ve škole, přičemž 

je nutné vyplnit celkový počet všech žáků na celé škole, např. součet žáků prvního i druhého 
stupně dané školy. Tento údaj nahlášený při registraci může být organizátorem soutěže 
v průběhu soutěže namátkově kontrolován a zároveň bude použit při konečném určení výherců 
po skončení soutěže, 

- potvrdí seznámení se s pravidly soutěže včetně zpracování osobních údajů a projeví svůj zájem 
zapojit se do soutěže. 

Okamžikem odeslání řádné a úplně vyplněného formuláře v době konání soutěže včetně udělení 
souhlasu s pravidly a účastí v soutěži je soutěžící do soutěže registrován (dále společně jen 
„soutěžní registrace“ či jen „registrace“). 

V případě řádné a úplné registrace v době konání soutěže bude na e-mailovou adresu školy 
uvedenou při registraci odeslán čtyřmístný unikátní kód opravňují školu k zapojení se do soutěže 
(dále jen „unikátní kód“).  
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3. Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník soutěže i přes uvedené 
podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá 
nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel či organizátor soutěže si vyhrazuje právo údaj o 
počtu dětí kdykoliv prověřit a vyžádat si případně od soutěžícího potřebné dokumenty za 
tímto účelem či jinak dle vlastní volby zkontrolovat, že příslušný účastník jedná v souladu 
s pravidly této soutěže, poskytuje v jejím rámci výhradně správné a pravdivé údaje apod.; dle 
výsledků tohoto šetření je pořadatel či organizátor oprávněn údaj o počtu žáků školy upravit, popř. 
soutěžícího ze soutěže vyloučit; a to v jakékoliv fázi soutěže okamžitě po zjištění situace. Účastník 
je povinen poskytnout pořadateli či organizátorovi při uvedené kontrole veškerou potřebnou 
součinnost, zejm. podrobit se kontrole údajů o počtu žáků ve škole, jinak může být ze soutěže 
vyřazen, a to i se zpětným účinkem. 

4. Soutěžící je povinen informovat zákonné zástupce všech žáků o zapojení školy do této soutěže a o 
účasti žáků na soutěži, s tím, že v soutěži nedochází ke zpracování osobních údajů žáků a vyžádat 
si jejich souhlas se zapojením žáků do této soutěže. Soutěžící dále prohlašuje, že disponuje 
souhlasem zákonných zástupců žáků školy zapojených do soutěže s účastí v této soutěži 
v rozsahu těmito pravidly stanoveném.  

Mechanika soutěže 

1. Na webové stránce soutěže jsou v době konání soutěže dostupné dvě edukativní lekce na téma 
„sebedůvěry u dospívajících a nástrahy sociálních sítí“ (dále jen „edukativní lekce“).  

2. Výhercem soutěže se stává ta škola, u níž nejvíce jejích žáků (% z celkového počtu žáků na škole) 
splnilo edukativní lekci na soutěžních stránkách soutěže, resp. principem soutěže je, aby edukativní 
lekci splnilo co nejvíce žáků dané školy.  

3. Úkolem zástupce školy je seznámit své žáky s touto akcí, zpřístupnit jim daný unikátní kód a 
umožnit jim edukativní lekci shlédnout a splnit. Zároveň se zástupce školy zavazuje zajistit, že 
edukativní lekce budou skutečně plnit jen žáci školy, kterým je daná edukativní lekce určena a 
nedojde ke zneužití principu této soutěže (např. vyplňování zaměstnanci školy, rodinou) či jinak 
technicky obcházet mechanismus soutěže.  

4. V době konání soutěže je žáku školy po zadání unikátního kódů umožněno přehrát si edukativní 
lekci dle svého výběru a splnit jednotlivé zadání. Až řádným a úplným splněním jednoho ze dvou 
edukativních lekcí (není možné přerušit či odeslat neúplné) je účast žáka v soutěži splněna a 
započítána do soutěže.  

5. Žák je oprávněn edukativní lekci splnit pouze jednou (nelze opakovat, ani splnit jinou edukativní 
lekci). 

6. Při plnění edukativních lekcí se nevyplňují žádné osobní údaje žáka. Plnění edukativní lekce je 
kontrolováno čistě prostřednictvím unikátního kódu a jeho užití v soutěži.   

Určení výherce a výhry v soutěži !

1.    Výhra: návštěva lektorského týmu, která pro žáky provede workshop na téma projektu 
sebedůvěry (dále jen „vedlejší výhra“) - se stává 1. – 4. škola v pořadí, u níž nejvíce jejích žáků 
(% z celkového počtu dětí na škole) splnilo edukativní lekci na soutěžních stránkách soutěže 
v době konání soutěže jako 1. až 4. v pořadí. 

2.       Do soutěže jsou tak vloženy 4 kusy výher.  

3.     Výherní pořadí škol bude určeno tak, že lepší pořadí získává ta škola, která má lepší % vyplnění 
jednotlivých edukativní lekcí svými žáky, tedy % splnění se zjišťuje poměrem kolik žáků 
z celkového počtu žáků na škole splnilo danou edukační lekci.  



4.  V případě shodného %, resp. shodného počtu žáků, kteří splnili edukační lekci oproti celkovému 
počtu žáků na škole, získává lepší pořadí ta škola, která má více žáků na škole a v případě shody 
získává lepší pořadí ta škola, která daného počtu dosáhla dříve.   

5.       Výherci budou určeni do 31. 1. 2023. Soutěžící účastí v soutěži dává svůj souhlas se zveřejněním 
školy v případě výhry jako výherce na webových stránkách soutěže a v marketingových 
materiálech pořadatele a organizátora soutěže.  

6.       Všichni výherci výhry budou následně kontaktováni organizátorem za účelem oznámení výhry (na 
kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci do soutěže) a ujasnění pokynů k převzetí 
výhry. „Worshopy“ budou zrealizovány v místě a termínu na základě konkrétní dohody výherce a 
pořadatele soutěže nejpozději do konce roku 2023.  

7.       Každý účastník soutěže, resp. zástupce školy navíc souhlasí s tím, že v případě že se daná škola 
stane výhercem v soutěži, pak může název takového účastníka – resp. školy uvádět pořadatel 
bezplatně ve spojení s touto soutěží a firmou pořadatele bez omezení doby, území, množství užití a 
způsobu užití (šíření). Stejně tak každý výherce bezplatně souhlasí s tím, aby mohl být 
organizátorem pro účely pořadatele či pořadatelem samotným pořízen obrazový záznam provedení 
výher, resp. workshopů v prostorách výherce s tím, že uvedené obrazové záznamy je pořadatel 
oprávněn užít ve spojení s touto soutěží a firmou pořadatele bez omezení doby, území, množství 
užití a způsobu užití (šíření). 

Osobní údaje a jiné údaje o soutěžících  

1. Účastník, resp. zástupce školy svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace 
soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, funkce zástupce školy, 
emailová adresa. 

2. Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený při vstupu do 
soutěže prostřednictvím registračního formuláře. Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat 
na kontaktu privacy.czsk@unilever.com. V případě odvolání souhlasu však není další účast včetně 
nároku na výhru v této soutěži možná.  

3. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. 

4. Správcem osobních údajů je společnost Garp Integrated s.r.o. jakožto organizátor soutěže. 

5. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení soutěže včetně doručení 
výher, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování: uložení osobních údajů 
při registraci do soutěže; zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení soutěže 
a dalších informativních e-mailů pro účastníky; zpracování osobních údajů pro účely jejich 
zveřejnění dle pravidel; zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle 
pravidel; osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek 
soutěže soutěžícím, informace o výhře, jejím předání a další související komunikace; doručení 
výhry. 

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 6 měsíců po jejím skončení za účelem 
kontroly splnění podmínek soutěže a doručení výher. Po uplynutí této doby, budou osobní údaje 
uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany 
orgánu dozoru a pro případ doložení, že správce či zpracovatel postupoval v souladu s právními 
předpisy a Pravidly nejdéle po dobu 2 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu. 

7. Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného zpracovatele - 
marketingové agentury, a to způsobem obvyklým pro zajišťování organizace soutěží, a dále 
doručovateli za účelem doručení výher, či tvůrci workshopu za účelem předání výhry. 

8. Účastník resp. zástupce školy má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost 
zpracování, právo na informace a přístup k údajům (zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za 
jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje 
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případně zpřístupněné), právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a 
právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při 
zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo nebýt 
předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování. 

9. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i 
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má 
právo za bezplatné poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce 
či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého 
a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými 
žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele na kontaktu ichoose@g-in.cz, a pokud jim 
správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se však může 
soutěžící obrátit i přímo. 

10. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat 
a souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat název školy a 
město, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy školy ve 
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora a pořadatele po dobu 5 let od 
skončení této soutěže. Zároveň oprávněný zástupce školy vyjadřuje účastí v soutěži souhlas s tím, 
že organizátor a pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jméno, příjmení oprávněného 
zástupce školy, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy 
oprávněného zástupce školy ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátore 
a pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. 

Ostatní ustanovení 

1. Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat. Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky. 

2. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za nedoručení nebo poškození výher 
zaslaných prostřednictvím provozovatele přepravních služeb. 

3. Pořadatel či organizátor je kdykoliv oprávněn provést v případě jakéhokoliv účastníka soutěže 
kontrolu plnění edukačních lekcí. V případě, že při takovéto kontrole zjistí jakékoliv nesrovnalosti, 
či technické obcházení systému, které mohou mít vliv na konečné pořadí účastníků v soutěži, je 
oprávněn takového účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. 

4. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. 

5. Výhry ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou; výhry nemohou být poskytnuty 
alternativně, např. peněžní formou. 

6. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídá za výhry ani za kvalitu služeb provedených 
dodavatelem výhry. Výhry v soutěži není možné reklamovat či vyplatit v penězích či náhradním 
plnění. Veškeré reklamace je výherce povinen řešit přímo s dodavatelem výher. 

7. Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže. Organizátor je 
oprávněn se souhlasem pořadatele soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Dojde-li ke 
změně těchto pravidel, bude tato změna řádně provedena formou dodatku k pravidlům a 
zveřejněna na stránkách www.projektsebeduvery.cz. 

8. Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat, přidělit, propadají 
bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže pro další marketingové či charitativní účely. 

9. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly 
v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. 

10. Organizátor 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 
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v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto 
rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.  

11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti organizátora, pořadatele a všech 
spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, 
která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, výhra se neodevzdá. 

12. 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. 

13. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. V případě 
pochybností o dodržení či splnění pravidel soutěže leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na 
účastníkovi.  

14. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je 
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. 

15. Úplné znění těchto pravidel soutěže je účastníkům k dispozici na www.projektsebeduvery.cz 

V Praze dne 1. 9. 2022 
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