PODMÍNKY AKCE „HLASOVÁNÍ – RODINNÁ FIRMA ROKU“
(„AKCE“, „PODMÍNKY“)
1. POŘADATEL AKCE
Pořadatelem Akce je Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8, Česká
republika, IČ: 47116102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B., vložka 1830 („pořadatel“).
Partnerem Akce jsou společnosti LeasePlan Česká republika, s.r.o., Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR, Deloitte Advisory, s.r.o. a Amway Česká republika
s.r.o. („partneři“).
2. DOBA TRVÁNÍ AKCE
Akce, tj. hlasování probíhá v době od 15. 9. 2017 00:01 do 26. 9. 2017 24:00 včetně („doba
trvání Akce), na webové stránce www.rodinnafirmaroku.cz („webová stránka“).
3. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI
Hlasování se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro
doručování na území České republiky, která udělí v souladu s Podmínkami pořadateli souhlas
se zpracováním svých osobních údajů a dle Podmínek v průběhu doby trvání Akce odešle hlas
nominované firmě. („hlasující“). Hlasující mohou udělit svůj hlas kterékoli firmě prezentované
na webové stránce.
Hlasující bude moci hlasovat pro vybranou firmu kliknutím na příslušné hlasovací tlačítko u
dané firmy. Pro udělení hlasu vybrané firmě bude nutné vyplnit registrační formulář v rozsahu:
jméno, příjmení, email a telefonní číslo. Na zadanou emailovou adresu bude následně zaslán
emailem odkaz a po zaslání odpovědi na daný email bude započítán hlas hlasujícího.
Každý hlasující může hlasovat v rámci Akce pouze jednou.
Výsledek hlasování bude znám po skončení Akce a bude zveřejněn pořadatelem nejpozději do
3. 10. 2017 na webové stránce.
4. SYSTÉM HLASOVÁNÍ A VÝHERCE
Jeden hlasující, který hlasoval na webové stránce během doby trvání Akce jako tisící (1000.)
v pořadí (řazeno chronologicky dle času hlasování), bude odměněn luxusními hodinkami
značky PRIM („výherce“, „výhra“). V případě více hlasujících, kteří by hlasovali ve stejný čas
na 1000. místě, připadá výhra nejblíže předchozímu hlasujícímu. V případě, že nebude během
doby trvání Akce hlasovat alespoň 1000 hlasujících, připadne výhra prvnímu hlasujícímu.
Výherce bude nejpozději od 3. 10. 2017 zveřejněn na webové stránce. Výherce bude o výhře
informován pořadatelem zprávou zaslanou na emailovou adresu uvedenou v registračním
formuláři hlasování, a to nejpozději do 3. 10. 2017.

Výhra bude předána osobně výherci nejpozději do 30 dní od skončení Akce v místě sídla
pořadatele na adrese Karolinská 661/4, Praha 8, 180 00. Nevyzvedne-li si výherce svou výhru
do 45 dnů od skončení Akce, ztrácí výherce bez dalšího nárok na její předání a výhra propadá
ve prospěch pořadatele.
V žádné fázi Akce nedojde k losování nebo náhodnému výběru.
5. VYLOUČENÍ Z VÝHRY
Na výhru nemají nárok osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či partnerům
Akce a jejich osoby blízké.
6. SYSTÉM HLASOVÁNÍ V AKCI
Pořadatel Akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Z hlasování jsou
vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť částečně) nevyhoví těmto
Podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech
hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné
nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
a) hlasování prostřednictvím více emailových adres patřících jedné fyzické osobě,
b) hlasování, které bylo prokazatelně odesláno pomocí automatizované služby (podle rozboru
IP adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), které jsou odeslány během
krátkého časového úseku z jedné IP adresy nebo se shodného bloku IP adres, které jsou
odesílány v pravidelných časových intervalech v dávkách, které se blíží nastaveným limitům;
c) hlasování, které bylo odesláno z neidentifikovatelných IP adres nebo IP adresa
anonymizačních služeb;
d) hlasy, které byly odeslány z různých IP adres ale v krátkém časovém úseku a vždy pro stejný
soutěžní příspěvek.
Hlasující, jejichž údaje v registračním formuláři budou vyplněné v rozporu s těmito
Podmínkami či budou obsahovat nepravdivé informace, budou z hlasování vyřazeni.
Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel Akce domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení
Podmínek hlasujícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího takového hlasujícího vyřadit
z hlasování.
Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání se hlasujícího.
6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s
pořádáním Akce, a to včetně práva změnit Podmínky či Akci předčasně ukončit či zrušit.
Výhru nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je
Podmínkami stanovena. Až do vyzvednutí je výhra nepřevoditelná na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy
výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení emailové schránky
výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které
neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to
formou uvedenou výše.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s
příslušnými právními předpisy.
7. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí na Akci, tedy řádným vyplněním a odesláním registračního formuláře každý hlasující:
a) dává pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování
osobních údajů a s použitím své emailové adresy za účelem navázání kontaktu s hlasujícím v
průběhu hlasování a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu Akce a
informací o dalších marketingových akcích pořadatele;
b) dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, zák. č.
40/1995 Sb. v platném znění a zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, které
pořadateli v souvislosti se svou účastí v hlasování nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem
prověření jeho platné účasti v hlasování, předání výhry a pro další obchodní a marketingové
účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení,
neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce a webové stránce
pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s Akcí, zejména za účelem vyhlášení výherce.
Hlasující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a
jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených
pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním tohoto hlasování.
Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje hlasujícího.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Hlasující si je vědom svých práv plynoucích z
ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo
se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat doplnění, opravu,
blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku
hlasujícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je hlasující vyloučen z další
účasti na Akci včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
c) stane-li se hlasující výhercem, dává pořadateli, v souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, souhlas s užitím své podoby, svých písemných projevů, obrazových
snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním Akce a předáváním výhry
(„podoba“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu
a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným
spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Hlasující uděluje pořadateli tento
souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej
kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel podobu v souladu
s jeho určením poskytne.

8. OSTATNÍ
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Podmínek, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Tato pravidla jsou v
rámci Akce považována za jediná úplná a konečná.
Úplné Podmínky Akce jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách.
Účast na Akci je dobrovolná a hlasující svou účastí v hlasování vyjadřuje svůj souhlas s těmito
úplnými Podmínkami.
Tyto Podmínky a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České
republiky.

