
Úplná pravidla soutěže LEGO Pohádky 
 

 
 

1. Pořadatelem soutěže „LEGO Pohádky“ (dále jen „Soutěž“) je Společnost: LEGO Trading 
s.r.o., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 93 762 (dále jen 
„Pořadatel“). 
 
Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost Ogilvy, s.r.o., se sídlem Přívozní 
2A/1064, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 251 20 158 (dále jen „Organizátor“). 
 
 

2. Termín a místo konání soutěže:  
Soutěž probíhá v termínu od 30. 11. do 31. 12. 2020 (dále jako „Doba konání soutěže“) na 
profilu Pořadatele na sociální síti Facebook LEGO Czech Republic.  
 
Soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální 
sítí Facebook. Účastník akce bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje Organizátorovi 
a Pořadateli Soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. 

 
Vyhlášení výherců Soutěže proběhne nejpozději do 15. 1. 2021 na www.LEGO.cz/pohadky. 
 
 

3. Účast v soutěži a výběr výherců:  
Soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou na území 
České republiky a Slovenské republiky, které v Době konání soutěže zašlou do komentáře 
pod příspěvkem, kterým bude na profilu LEGO Czech Republic. vyhlášena Soutěž, svůj 
soutěžní příspěvek*.  
 
Více informací o Soutěži včetně úplných pravidel Soutěže naleznou soutěžící na 
www.LEGO.cz/pohadky (dále i jako „Stránky soutěže“).  
 
* Soutěžním příspěvkem se pro účely Soutěže rozumí jedna fotografie ve formátu hjpg/jpg, 
gif a png nebo video ve formátu MP4 v délce do 60 s, která zachycuje pohádku postavenou 
z kostek LEGO. Soutěžní příspěvek nesmí zachycovat podobu žádné fyzické osoby (rozuměj 
fotografie obličeje fyzické osoby).   
 
 
Pořadatel spolu s Organizátorem Soutěže bude průběžně po Dobu konání soutěže 
umísťovat do galerie na Stránkách soutěže vybrané soutěžní příspěvky, které dle názoru 
Pořadatele/Organizátora nejkreativnějším způsobem zachycují děj konkrétní pohádky a které 
splňují soutěžní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Organizátor upozorňuje soutěžící na 
skutečnost, že soutěžní příspěvek bude do galerie a do Soutěže zařazen pouze tehdy, bude-
li splňovat tyto podmínky Soutěže. Jestliže daný soutěžní příspěvek nebude splňovat 
soutěžní podmínky uvedené v těchto pravidlech, bude ze Soutěže vyřazen.  
 
Do Soutěže může každý soutěžící zaslat několik různých soutěžních příspěvků.  
 
 

4. Výhry a předávání výher: 
 
Po ukončení Doby konání soutěže vybere porota ve složení Tomáš Klus a Tamara Klusová 5 
výherců, kteří do soutěže zaslali dle názoru poroty nejkreativnější Soutěžní příspěvky.  
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Výherce, který dle názoru poroty zašle do soutěže nejkreativnější soutěžní příspěvek a 
umístí se tak na 1. místě, získává stavebnici LEGO Creator Expert Shromáždění na náměstí 
v hodnotě 6 499 Kč/269,99 EUR. 
 
Další výherci, kteří se dle názoru poroty umístí na 2. - 5. místě, získávají některou ze 
stavebnic LEGO Creator Expert Perníková chaloupka (2 ks) v hodnotě 2 299 Kč/89,99 EUR, 
LEGO City Lyžařský areál v hodnotě 1 999 Kč/79,99 EUR a LEGO City Základna letecké 
policie v hodnotě 1 999 Kč/79,99 EUR s tím, že jednotlivé výhry budou výhercům zaslány dle 
výběru Pořadatele.   
 
 
Výherci budou kontaktováni Organizátorem soutěže o výhře zprávou z profilu LEGO Czech 
Republic v sociální síti Facebook, která bude výherci zaslána soukromou zprávou v sociální 
síti Facebook, a to do 14 dní po ukončení Soutěže. Výherce bude požádán, aby 
Organizátorovi zaslal svou doručovací adresu, na kterou mu bude konkrétní výhra doručena, 
a to formou doporučené zásilky. Organizátor zašle výherci pouze 1 zprávu o výhře. 
Pořadatel neodpovídá za nedoručení zprávy o výhře výherci z důvodů, které nespočívají na 
jeho straně. Neobdrží-li Organizátor žádnou reakci od výherce do 7 dnů ode dne odeslání 
zprávy o výhře, vyhrazuje si právo výhru výherci v Soutěži neudělit. Namísto původně 
vybraného výherce může udělit výhru výherci, který se umístil v pořadí za původním 
výhercem.  
 
Nevyzvednuté či nedoručitelné zásilky s výhrami budou navráceny zpět na adresu 
Pořadatele. 
 
 
5. Osobní údaje  

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro 

účely realizace Soutěže (organizace a vyhodnocení) dle těchto pravidel (tj. s jejich 

odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele i Organizátora) a to v rozsahu: profilové 

jméno v sociální síti Facebook, případně jméno, příjmení, dodací adresa a telefonní 

číslo, stane-li se soutěžící výhercem Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, 

bez jejich poskytnutí však není možná účast v soutěži. 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže dle těchto pravidel a 90 dní 

poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců 

budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů 

archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.  

 

Správcem ve smyslu příslušných právních předpisů regulujících zpracování a ochranu 

osobních údajů je LEGO System A/S Aastvej 1, 7190 Billund Denmark a zpracovatelem 

organizátor (Ogilvy, s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2A/1064, PSČ 170 00, Česká 

republika, IČO: 25120158). Správce lze kontaktovat přes www.LEGO.cz/service, telefonní 

číslo +420 800 143 483 (Po - Pá 9:00-16:00 h).  

 

Pořadatel patří do globální skupiny LEGO Group. LEGO Group vydala zásady ochrany 

osobních údajů pro všechny své společnosti tvořící LEGO Group. Veškeré informace o 

zpracování osobních údajů včetně informací o právech soutěžících v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů naleznete v dalším dokumentu na stránkách 

www.LEGO.cz/pohadky 
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Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u 

dozorového orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7, Česká republika, e-mail posta@uoou.cz, web www.uoou.cz resp. Úrad na ochranu 

osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika 

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/).  

 

6. Prohlášení soutěžících 

Účastí v soutěži, tj. vložením soutěžního příspěvku do komentáře pod příspěvek Pořadatele 

na Stránce soutěže, kterým bude Soutěž vyhlášena, každý soutěžící  

• bezúplatně uděluje Pořadateli licenci ke sdělování svého Soutěžní příspěvku veřejnosti 

všemi způsoby v souvislosti se svou účastí v Soutěži, a to ve spojení se jménem a 

příjmením soutěžícího, a to bez časového a množstevního omezení, zejména k použití 

na www.LEGO.cz/pohadky. 

• bezúplatně poskytuje Pořadateli licenci (podlicenci) k užití soutěžního příspěvku dalšími 

způsoby užití v souladu s účely, pro který byl vytvořen, tj. k reklamním a jiným obdobným 

účelům, vše bez časového, množstevního či územního omezení; dále bezúplatně uděluje 

Pořadateli souhlas ke zpracování, změně či jiné úpravě soutěžního příspěvku, spojení 

s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného, a dále 

 

prohlašuje, že: 

✓ je jediným autorem soutěžního příspěvku zaslaného do Soutěže a v soutěžním 

příspěvku nebyla žádným způsobem použita díla jiných osob (nebo jejich částí) 

✓ že použitím soutěžního příspěvku způsobem vyplývajícím z těchto pravidel nevznikne 

Pořadateli, Organizátorovi ani jiné osobě újma a v případě, že se tak stane, zavazuje 

se tuto újmu v plné výši uhradit v prospěch toho, komu vznikla. 

 

7. Ostatní ustanovení 
 
• Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny soutěžní příspěvky vulgární, soutěžní příspěvky 

s rasistickým či jiným obecně nepřijatelným sdělením, Soutěžní příspěvky, jejichž 
pojetí je v rozporu s právním řádem, případně obecně přijímanými pravidly 
společenské morálky, a soutěžní příspěvky, které jakýmkoliv jiným způsobem nesplní 
podmínky uvedené v těchto pravidlech; dále soutěžní příspěvky, které budou 
rozmazané, neostré (nejde-li o tvůrčí záměr) nebo jinak zjevně nekvalitní.  

 
• Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví 

těmto pravidlům  
 
• Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby 

jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem 
uvedených společností nebo osoba jim blízká, nárok na výhru nevzniká. 

 
• Pořadatel neručí za ztrátu informací zasílaných prostřednictvím sítě Internet 

v průběhu jejich přenášení, tedy zejména za jejich nedoručení/neuložení.  
 

• Účastí v Soutěži (vložením soutěžního příspěvku do komentáře pod příspěvek 
Pořadatele, kterým bude vyhlášena tato Soutěž na profilu LEGO Czech Republic. 
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v sociální síti Facebook vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a 
zavazuje se je plně dodržovat. 

 
• Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je 

Pořadatelem stanovena. 
 
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla Soutěže, právo změnit 

deklarované výhry za výhry obdobného typu, či právo Soutěž úplně zrušit bez udání 
důvodů a stanovení náhrady. 

 
V Praze dne 27. 11. 2020 
 


