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Úplná pravidla akce 
#mojekralovství #krusovice 

 
Níže uvedený text obsahuje úplná pravidla akce s názvem #mojekralovství #krusovice (dále též 
jako „akce“). Akce je upravena těmito pravidly, která úplně a závazně upravují pravidla akce 
(dále též jako „pravidla“) pro osoby, které se akce účastní. 

 
1. Pořadatel akce 

Heineken Česká republika, a.s., se sídlem: U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, Česká 
republika IČO: 45148066, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 1515 B 
(dále též jako „Pořadatel“). 
 

2. Organizátor akce 
Organizátorem akce je na základě pověření Pořadatele společnost Bistro Agency, s.r.o., 
se sídlem Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 01721224, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210940 (dále 
též jako „Organizátor“). 
 

3. Termín konání akce 
Akce probíhá v období od 27.04. 2018 do 31.08. 2018.  
 

4. Účastníci akce a podmínky pro účast v akci 
4.1. Akce se může zúčastnit každá osoba starší 18 let (dále též jako „Účastník“) která v 

době trvání akce na svůj veřejný profil na některé ze sociálních sítí Facebook, 
Instagram nebo YouTube (dále též jako „sociální síť“) nasdílí fotografii či video  
svého království a doplní hashtagem #mojekralovství a #krusovice (případně 
oběma hashtagy najednou) (dále též jako „příspěvek“) a tímto vyjadřuje souhlas 
s těmito pravidly. 
 

5. Podmínky a užití příspěvků Účastníků 
5.1. Příspěvky mohou být na základě subjektivního hodnocení Pořadatele, Organizátora 
či jimi pověřené osoby zařazeny do videoklipu kapely Megaphone k jejich písni, 
jejímž ústředním tématem je království, které si každý sám utváří kolem sebe, jen je 
ho zapotřebí objevit (dále též jako „videoklip“).  

5.2. Příspěvky pořízené Účastníkem nesmí odporovat právním předpisům České 
republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže, musí být etické 
(zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost 
apod.) a rovněž nesmí znevažovat či vrhat špatné světlo na jakoukoliv osobu, subjekt 
nebo značku, produkt nebo službu. 

5.3. Účastník potvrzuje, že je výhradním autorem jím pořízeného příspěvku, nebo že má 
řádný souhlas autora či autorů; má řádně udělené souhlasy vlastníků jakýchkoliv 
věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných 
statků zachycených na příspěvku a souhlasy všech osob zachycených v příspěvku 
k užití projevů jejich osobní povahy (tj. zejména podobizny), to vše k užití příspěvku 
v souladu s těmito pravidly (tj. zejména pro užití příspěvku ve videoklipu). 
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5.4. Účastník poskytuje Pořadateli a Organizátorovi bezúplatně výhradní oprávnění k 
výkonu práva – licenci – užít příspěvek ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména pak k rozmnožování, rozšiřování, 
sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod. v 
rozsahu územně a množstevně neomezeném, po dobu trvání majetkových práv 
Účastníka k příspěvku, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti s akcí 
nebo k jiným marketingovým účelům Pořadatele a Organizátora. Pořadatel a 
Organizátor je oprávněn licenci nevyužít a dále zařadit příspěvek do díla souborného 
(zejména, nikoliv však výlučně, do videoklipu). Ust. § 2364 odst. 2 (informování 
Účastníka o postoupení licence) a § 2382 (odstoupení pro změnu přesvědčení autora 
– Účastníka) občanského zákoníku se vylučují. Licence se uděluje na dobu trvání 
majetkových práv Účastníka k příspěvku a to ode dne nahrání příspěvku na sociální 
síť. Na základě této licence Pořadatel ani Organizátor není povinen uvádět autora 
příspěvku. Pořadatel i Organizátor je oprávněn udělit podlicenci k užití příspěvku 
za podmínek licence udělené v tomto článku třetí osobě bez souhlasu Účastníka. 

5.5. Účastník se zavazuje odškodnit Pořadatele či Organizátora v případě jakékoliv 
újmy, i nehmotné, Účastníkem způsobené v důsledku vytvoření příspěvku v rozporu 
s těmito pravidly. 

 
6. Informace o zpracování osobních údajů 

6.1. Zapojením do akce Účastník bere na vědomí, že Pořadatel a Organizátor jsou 
oprávněni zpracovávat jeho osobní údaje pro plnění závazků z těchto pravidel. 
Zpracovávanými osobními údaji pro účely akce jsou: jméno a příjmení, pod kterým 
je Účastník uveden na sociální síti.  

6.2. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Heineken 
Česká republika, a.s., se sídlem: U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, Česká republika 
IČO: 45148066 zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 1515 B.  

6.3. Účastníkovi náleží práva dle ust. §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů, zejména pak právo na přístup k osobním údajům, které Pořadatel 
zpracovává, a právo na opravu osobních údajů.  Účastníkovi náleží právo na žádost 
o vysvětlení či právo na odstranění závadné stavu spočívajícího v tom, že osobní 
údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné a v případě vzniku újmy 
náleží právo na její náhradu.  

 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Účastí v akci Účastník souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 

Pravidla akce a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České 
republiky. 

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel akce, včetně jejího odložení, 
přerušení či zrušení. Takové rozhodnutí je účinné od okamžiku zveřejnění na 
internetových stránkách Pořadatele. 

7.3. Organizátor ani Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s 
účastí v akci (především za funkčnost) ani za jednání třetích osob v síti internet. 
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7.4. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či 
prováděním jakýchkoli úkonů, účastí v akci nebo v souvislosti s nimi. 

7.5. Tato akce není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook, 
Instagram ani YouTube. Informace poskytnuté v rámci akce neposkytuje Účastník 
provozovateli sítě Facebook, Instagram ani YouTube. Všechny dotazy, komentáře 
nebo stížnosti musí být směřovány Organizátorovi či Pořadateli, nikoliv 
provozovateli sítě Facebook, Instagram ani YouTube. Účastí v akci Účastník bere 
na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook, Instagram ani YouTube nijak 
neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této akce. 

 
V Praze dne 27.04. 2018 
 
Heineken Česká republika, a.s. 
Pořadatel 
 


