
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„SOUTĚŽ FORESTO“ 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava 
pravidel soutěže „SOUTĚŽ FORESTO“ (dále jen 
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, 
který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na 
propagačních materiálech určených spotřebitelům 
na území České republiky. Tato pravidla mohou být 
pozměněna pouze formou písemných dodatků k 
tomuto dokumentu. 

 

Zadavatelem soutěže je: 

Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z. 
se sídlem: Olivova 2096/4,  
110 00 Praha 1 – Nové Město,  
IČO: 075 46 009, DIČ: CZ684632481 
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 78916  
 

 

(dále společně jen „zadavatel“ či „zadavatel 
soutěže“)  

 

Organizátorem soutěže je: 

EssenceMediaCom Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: Opletalova 1015/15, 110 00 Praha 1 – 
Nové Město 
IČO: 25149962 DIČ:  CZ25149962 
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 88429 
 

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“) 

 

Soutěž technicky zabezpečuje společnost Group M, 
s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 -Holešovice, 
IČO: 267 03 041 (dále také jen „technický správce“ či 
„technický správce soutěže“) 

 
 
 
 
 
 

COMPREHENSIVE RULES OF THE CONTEST “FORESTO 
CONTEST” 

 

The purpose of this document is to provide clear and 
comprehensive Rules for the “FORESTO CONTEST” 
(hereinafter the “Contest”). These Rules are the sole 
binding document governing the rules of the 
Contest provided on promotional materials 
intended for consumers in the Czech Republic. These 
Rules may only be amended in the form of a written 
amendment hereto. 

 

The sponsor of the Contest is: 

Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z. 
With the registered office at: Olivova 2096/4,  
110 00 Prague 1 – Nové Město,  
ID No.: 075 46 009, VAT ID No.: CZ684632481 
A company registered in the Commercial Register 
maintained by the Municipal Court in Prague, Section 
A, Insert 78916  
 

(Hereinafter the “Sponsor” or the “Sponsor of the 
Contest”)  

 

The organizer of the Contest is: 

EssenceMediaCom Czech Republic, s.r.o. 
With the registered office at: Opletalova 1015/15, 
110 00 Prague 1 – Nové Město 
Company ID No.: 25149962 VAT ID No.: CZ25149962 
A company registered in the Commercial Register 
maintained by the Municipal Court in Prague, section 
C, Insert 88429 
 
(Hereinafter the “Organizer” or the “Organizer of the 
Contest”) 

Technical services for the Contest are provided by 
Group M, s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Prague 7 -
Holešovice, Company ID No.: 267 03 041 (hereinafter 
the “Technical Services Provider” or the “Technical 
Services Provider of the Contest”) 

 

 

 

 



I. Doba a místo konání soutěže 

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 6. 3. 
2023 00:00:00 hod. do 30. 4. 2023 23:59:59 
hod. včetně (dále jen „doba konání 
soutěže“) na území České republiky. 

2. Soutěž je pro účely určení výherců vedlejší 
výhry rozdělena na 8 samostatně 
vyhodnocovaných soutěžních týdnů. 
Soutěžním týdnem se pro účely této 
soutěže rozumí každý jednotlivý kalendářní 
týden: 

 

a. 1.kolo soutěže proběhne od 6. 3. 2023 
00:00:00 do 12. 3. 2023 23:59:59, 

b. 2. kolo soutěže proběhne od 13. 3. 2023 
00:00:00 do 19. 3. 2023 23:59:59, 

c. 3. kolo soutěže proběhne od 20. 3. 2023 
00:00:00 do 26. 3. 2023 23:59:59, 

d. 4. kolo soutěže proběhne od 27. 3. 2023 
00:00:00 do 2. 4. 2023 23:59:59, 

e. 5. kolo soutěže proběhne od 3. 4. 2023 
00:00:00 do 9. 4. 2023 23:59:59, 

f. 6. kolo soutěže proběhne od 10. 4. 2023 
00:00:00 do 16. 4. 2023 23:59:59, 

g. 7. kolo soutěže proběhne od 17. 4. 2023 
00:00:00 do 23. 4. 2023 23:59:59, 

h. 8. kolo soutěže proběhne od 24. 4. 2023 
00:00:00 do 30. 4. 2023 23:59:59. 

 

 

 

II. Účast v soutěži 

1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická 
osoba – spotřebitel (dále jen „zájemce“).   

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v 
zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 
k organizátorovi, zadavateli, technickému 
správci či spolupracujícím společnostem, 
jakož i osoby těmto osobám blízké ve 
smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

I. Time and scope of the Contest 

1. The Contest takes place from 6 March 2023 
at 00:00:00 to 30 April 2023 at 23:59:59 
(included) (hereinafter the “Contest 
Period”) in the Czech Republic. 

2. For the purpose of determining the winners 
of secondary prizes, the Contest is divided 
into 8 separately evaluated Contest weeks. 
For the purposes of this Contest, a Contest 
week means each of the following 
individual Contest weeks: 

a. 1st round of the Contest takes place from 
6. 3. 2023 at 00:00:00 to 12. 3. 2023 at 
23:59:59; 

b. 2nd round of the Contest takes place from 
13. 3. 2023 at 00:00:00 to 19. 3. 2023 at 
23:59:59; 

c. 3rd round of the Contest takes place from 
20. 3.  2023 at 00:00:00 to 26. 3. 2023 at 
23:59:59; 

d. 4th round of the Contest takes place from 
27. 3. 2023 at 00:00:00 to 2. 4. 2023 at 
23:59:59; 

e. 5th round of the Contest takes place from 
3. 4. 2023 at 00:00:00 to 9. 4. 2023 at 
23:59:59; 

f. 6th round of the Contest takes place from 
10. 4.  2023 at 00:00:00 to 16. 4. 2023 at 
23:59:59; 

g. 7th round of the Contest takes place from 
17. 4. 2023 at 00:00:00 to 23. 4. 2023 at 
23:59:59; 

h. 8th round of the Contest takes place from 
24. 4. 2023 at 00:00:00 to 30. 4. 2023 at 
23:59:59; 

 
II. Participation in the Contest 

1. The Contest is open to individuals – 
consumers only (hereinafter the 
“Applicant”).  

2. All persons in an employment or other 
similar relationship with the Organizer, the 
Sponsor, the Technical Services Provider or 
their commissioned companies, as well as 
persons close to such persons within the 
meaning of provisions of Section 22 of Act 
No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as 
amended, are excluded from the Contest. 

 



3. Soutěžícím se stane osoba splňující 
podmínky stanovené v tomto článku II., 
která splní podmínky soutěže (dále jen 
„účastník“ nebo „soutěžící“). 

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži 
nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že 
bude zjištěno, že do soutěže byla z 
jakéhokoliv důvodu v rozporu s 
předcházející větou zařazena osoba, která 
nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, 
bude tato osoba ze soutěže bez náhrady 
vyloučena. 

III. Postup při zapojení se do soutěže 

1. Zájemce se do soutěže zapojí stažením a 
využitím aplikace Foresto. 

2. V aplikaci zájemce o účast v soutěži potvrdí, 
že se seznámil s pravidly této soutěže a 
udělí souhlas se zpracováním osobních 
údajů dle čl. VII. těchto pravidel zaškrtnutím 
příslušných polí nebo jiných podobných 
prvků v aplikaci. 

3. Natočí nebo vyfotí svého psa, jak plní úkol 
pro daný soutěžní týden a následně toto 
video nebo fotku nahraje, a to výhradně 
prostřednictvím Foresto aplikace. Tyto 
úkoly budou zveřejněny na webových 
stránkách soutěže forestosoutez.cz vždy v 
pondělí po dobu 8 soutěžních týdnů.   

4. Zveřejní příspěvek skrze aplikaci na svůj 
profil v sociálních platformách Instagram 
nebo Facebook a tento příspěvek musí 
soutěžící označit buď znakem 
„#forestosoutez“ pro Instagram nebo 
označit stránku textem 
„@prozdravemazlicky“ pro soutěžní 
příspěvek na síti Facebook. 

5. V rámci jednoho soutěžního týdne se může 
soutěžící zúčastnit pouze jednou, to 
znamená, že může zveřejnit pouze jeden 
soutěžní příspěvek za jeden soutěžní týden. 

6. Do soutěže se lze zapojit opakovaně – tj. 
soutěžící může každý soutěžní týden nahrát 
jeden soutěžní příspěvek na svůj profil na 
sociální síti Facebook nebo Instagram. 

3. A person who meets the conditions set out 
in this Article II and complies with the terms 
of the Contest becomes a contestant 
(hereinafter the “Participant” or the 
“Contestant”). 

4. Persons who do not meet the conditions for 
participation in the Contest or who act in 
violation of the Rules of the Contest will not 
qualify for the Contest. If it is discovered 
that a person who does not meet the 
eligibility requirements of the Contest has 
been included in the Contest for any reason 
in violation of the preceding sentence, such 
person shall be disqualified from the 
Contest. 

 
III. Process for entering the Contest 

1. The Applicants can enter the Contest by 
downloading the Foresto app. 

2. The Applicant confirms that he/she has read 
the Rules of this Contest and grants consent 
to the processing of personal data according 
to Article VII hereof by ticking the relevant 
fields or similar features in the application. 

 

3. The Contestants make a video or take a 
picture of their dog completing the task for 
the relevant Contest week using the Foresto 
app. These tasks will be posted on the 
Contest website forestosoutez.cz every 
Monday for the period of 8 Contest weeks.  

 

4. The Contestants share a post on their 
Instagram or Facebook profile using the 
app; the Contestant must tag the post with 
„#forestosoutez“ on Instagram or tag the 
page with “@prozdravemazlicky” in the 
case of Contest posts on Facebook. 

5. The Contestants may enter the Contest only 
once per week, meaning they may post only 
one Contest post per Contest week. 

6. The Contestants may enter the Contest 
repeatedly – i.e. the Contestant may upload 
one Contest post on their Facebook or 
Instagram profile each Contest week. 



7. Do slosování o hlavní výhru soutěže se lze 
zapojit pouze, pokud se předtím soutěžící 
účastnil alespoň tří soutěžních týdnů.  

8. Zadavatel, organizátor a technický správce 
soutěže jsou oprávněni posoudit a 
rozhodnout o tom, které soutěžní příspěvky 
budou zařazeny do soutěže a následného 
losování výherců, které budou zveřejněny 
na internetových stránkách soutěže a které 
příspěvky budou ze soutěže vyřazeny, a to 
především, ale nejenom, s přihlédnutím k: 

a. duplicitě příspěvků, 
b. nevhodným příspěvkům, 
c. nesoutěžním příspěvkům, 
d. botům, spamu, 
e. příspěvky, které nebyly pořízeny a 

zveřejněny prostřednictvím aplikace 
Foresto, atd. 

 
IV. Určení výherců v soutěži 

1. Do soutěže jsou vloženy 3 hlavní výhry a 56 
výher vedlejších. 

2. O výhry se hraje v soutěžních týdnech 
vymezených v čl. I. odst. 2. těchto pravidel, 
a to sdílením příspěvku soutěžícím na jeho 
sociálních sítích Instagram nebo Facebook, 
do dne 30. 4. 2023. Tyto příspěvky budou 
zařazeny do losování o výhry v soutěži dle 
níže uvedeného. 

3. Výherci vedlejší výhry budou vylosováni 
organizátorem náhodným algoritmickým 
výběrem ze všech soutěžících, kteří se 
zúčastnili daného soutěžního kola soutěže 
vždy v pátek po skončení příslušného 
soutěžního týdne.  

a. Losováno bude ze všech soutěžících, 
kteří sdíleli svůj příspěvek v daném 
soutěžním týdnu. V každém soutěžním 
týdnu bude vylosováno 7 soutěžících a 
každý z vybraných soutěžících obdrží 
jednu vedlejší výhru.  

b. O losování výherců vedlejších výher bude 
vyhotoven písemný protokol. Výherci 
vedlejší výhry se stanou výhradně ti 
soutěžící, kteří zcela a řádně splní 
veškeré podmínky stanovené pravidly 
soutěže. 

 

7. The Contestants may enter the draw for the 
main prize only if they have participated in 
at least three Contest weeks.  

8. The Sponsor, the Organizer and the 
Technical Services Provider of the Contest 
are entitled to assess and determine which 
posts will be included in the Contest as well 
as the subsequent draw of winners, which 
will be published on the Contest website, 
and which posts will be excluded from the 
Contest, taking into account, in particular: 

a. duplicate posts; 
b. inappropriate posts; 
c. posts not intended for the Contest; 
d. bots and spam accounts; 
e. posts shared not directly via Foresto 

app etc. 
 
 

IV. Drawing of winners in the Contest 

1. There are 3 main and 56 secondary prizes in 
the Contest. 

2. The Contestants can compete for prizes by 
sharing their post on Instagram or Facebook 
during the Contest weeks, as defined in 
Article I para. 2 of these Rules, until 30 April 
2023. These posts will be entered in the 
draw for the Contest prizes as set out 
below. 

3. The winners of secondary prizes will be 
drawn by the Organizer using a random 
algorithmic selection from all Contestants 
who participate in the relevant round of the 
Contest, always on the Friday at the end of 
the respective Contest week.  

a. All Contestants who share their posts 
in the relevant Contest week will take 
part in the draw. In each Contest week, 
seven Contestants will be drawn; each 
of the selected Contestants will receive 
one secondary prize.  

b. A written report will be made on the 
drawing of secondary prize winners. 
The winners of secondary prizes will be 
selected exclusively from the 
Contestants who duly fulfil all the 
conditions set out in the Rules of the 
Contest. 

 



4. Výherci hlavní výhry budou vylosováni 
náhodným algoritmickým výběrem ze všech 
soutěžících, kteří se zúčastnili alespoň 3 kol 
soutěže.  

a. Losování proběhne do 5 dnů ode dne 
skončení doby konání soutěže. Losování 
výherců hlavní ceny bude provedeno 
organizátorem soutěže. 

b. Vylosováni budou 3 soutěžící (resp. jejich 
soutěžní příspěvky) jako potenciální 
výherci a 3 soutěžící (resp. jejich soutěžní 
příspěvky) jako náhradníci pro případy, 
kdyby první tři vylosovaní soutěžící 
nesplnili veškeré podmínky soutěže a 
nestali se tak výherci. Každý výherce 
zařazený do losování může vyhrát pouze 
jednu hlavní výhru.  

c. O losování bude vyhotoven písemný 
protokol. 

5. Každý účastník soutěže může získat: 

a. Maximálně jednu vedlejší výhru v daném 
soutěžním kole. 

b. Maximálně jednu hlavní výhru, kdy 
současně platí, že každý soutěžící může 
být zařazen do losování hlavní výhry 
maximálně osmkrát (jedenkrát za každý 
soutěžní týden). 

6. V případě, že bude do soutěže doručeno 
méně platných soutěžních příspěvků, než 
je výher vložených do soutěže, resp. z 
jiného pravidly stanoveného důvodu 
nebude možné veškeré výhry rozdělit, 
nerozdané výhry propadají zadavateli, 
který rozhodne o jejich dalším užití. 

V. Výhry 

V soutěži se hraje o následující výhry: 

1. Vedlejší výhry:  

a. Voucher na exklusivní fotoset od 
fotografky Lucie Kout (v hodnotě 5.000 
Kč) 

b. Voucher do online psí školy (v hodnotě 
3.190 Kč) 

i. Do celé soutěže je vloženo 16 ks 
voucherů na exklusivní fotoset a 40 ks 
voucherů do online psí školy. 

4. The winners of the main prize will be drawn 
using a random algorithmic selection from 
all Contestants who have participated in at 
least 3 rounds of the Contest.  

a. The draw will take place within 5 days as 
of the end of the Contest Period. The 
Organizer of the Contest will draw the 
winners of the main prize. 

b. Three Contestants (their posts) will be 
drawn as potential winners, and three 
Contestants (their posts) will be drawn 
as alternate winners in the case the first 
three drawn potential winners do not 
meet all the conditions of the Contest, 
which would prevent them from 
becoming winners. Each winner selected 
for the draw can only win one main 
prize.  

c. A written record will be made of the 
draw. 

5. Each Participant in the Contest can receive: 

a. A maximum of one secondary prize in 
any given round of the Contest. 

b. A maximum of one main prize; each 
Contestant may be selected for the main 
prize draw a maximum of eight times 
(once per Contest week). 

6. In the event that fewer valid posts are 
selected in the Contest than the number of 
prizes available in the Contest, or if it is not 
possible to grant all the prizes for any other 
reason set out in the Rules, the prizes which 
were not awarded are forfeited in favour of 
the Sponsor, which decides on their further 
use. 

V. Prizes 

In the Contest, it is possible to win the following 
prizes: 

1. Secondary prizes:  

a. Voucher for an exclusive photo set by 
photographer Lucie Kout (in the value of 
CZK 5,000) 

b. Voucher for online dog training (in the 
value of CZK 3,190) 

i. The Contest includes 16 vouchers for 
the exclusive photo set and 40 
vouchers for the online dog training. 



ii. Každý oprávněný výherce vedlejší 
výhry získá 1 ks této výhry.  

 

1. Hlavní výhra:  

a. Voucher na luxusní dovolenou od 
Amazing Places (v hodnotě 30.000 Kč) 

i. Do soutěže jsou vloženy 3 ks hlavní 
výhry. 

ii. Každý oprávněný výherce hlavní 
výhry získá 1 ks této výhry. 

(hlavní výhra a vedlejší výhry společně jen jako 
„výhra“ nebo „výhry“) 

 

VI. Informování vylosovaných soutěžících a předání 
výher 

1. Soutěžící bude o svém vylosování 
informován organizátorem soutěže formou 
soukromé zprávy prostřednictvím sociální 
sítě, přes kterou sdílel svůj soutěžní 
příspěvek, a to do 7 (sedmi) pracovních dnů 
následujících po provedeném losování (dále 
také jako „výherní zpráva“). Součástí 
uvedené výherní zprávy bude žádost o 
souhlas se zpracováním osobních údajů dle 
pravidel a e-mailová adresa soutěžícího. V 
případě, že soutěžící odmítne udělit souhlas 
se zpracováním osobních údajů, je ze 
seznamu výherců vyřazen. Soutěžící je 
povinen zaslat organizátorovi soutěže 
soukromou zprávu se souhlasem se 
zpracováním osobních údajů a svou e-
mailovou adresu prostřednictvím sociální 
sítě, prostřednictvím které Soutěžící sdílel 
svůj Soutěžní příspěvek. Soutěžící je 
povinen zaslat odpověď na výherní zprávu 
(v případě vedlejší i hlavní výhry) 
organizátorovi podle předchozí věty do 4 
(čtyř) pracovních dnů ode dne odeslání 
výherní zprávy pořadatelem nebo jím 
pověřenou osobou. Organizátor zajistí 
přijetím příslušných opatření, že nebudou 
shromažďovány, zpracovány a předány 
zadavateli soutěže žádné jiné osobní údaje 
než výše uvedené. 

 

 

 

ii. Each eligible secondary prize winner 
will receive one of the listed prizes. 

 

2. Main prize:  

a. Voucher for a luxury holiday from 
Amazing Places (in the value of CZK 
30,000) 

i. The Contest includes 3 main prizes. 

ii. Each eligible main prize winner will 
receive one of the listed prizes. 

(the main prize and the secondary prizes 
hereinafter collectively as the “Prize” or the 
“Prizes”) 
 

VI. Notifying the winners and handing over the 
prizes 

1. The Contestant will be notified of winning 
the prize by the Organizer of the Contest via 
a private message on the social network 
through which the Contestant shared 
his/her Contest post within 7 (seven) 
working days following the drawing 
(hereinafter the “Prize Notification”). The 
Prize Notification will include a request for 
consent to the processing of personal data 
according to the Rules, and the Contestant’s 
e-mail address. In case that the Contestant 
reject to grant the consent, he/she is 
removed from the winners list.  Contestant 
is obligated to send the Organizer of the 
Contest a private message with the consent 
to the processing of personal data and 
his/her e-mail address by using the social 
network through which the Contestant 
shared his/her Contest post. The Contestant 
is obligated to send a reply to the Prize 
Notification (in the case of both the 
secondary and the main Prize) to the 
Organizer in accordance with the previous 
sentence within 4 (four) working days as of 
the date the Prize Notification is sent by the 
Organizer, or a person authorized by the 
Organizer. The Organizer shall ensure, by 
taking the appropriate measures, that no 
Personal Information other than the above 
mentioned shall be collected, processed to 
transmitted to the Sponsor. 

 



2. V případě nedoručení odpovědi na výherní 
zprávu v požadované lhůtě a/nebo pokud 
odpověď na výherní zprávu nebude 
obsahovat veškeré výše požadované údaje 
uvedené v předchozím odstavci nebo zde 
bude jiná pochybnost o splnění podmínek 
soutěže, se vylosovaný soutěžící nestává 
výhercem a na jeho místo nastupuje 
vylosovaný náhradník (viz čl. IV. odst. 3. a 4. 
pravidel). Pokud ani tento náhradník nesplní 
veškeré podmínky soutěže (u hlavní výhry 
žádný z náhradníků), výhra propadá ve 
prospěch zadavatele, který je oprávněn 
rozhodnout o jejím dalším užití. 

3. Výhry budou odeslány výhercům 
organizátorem soutěže na e-mailovou 
adresu, kterou výherce soutěže uvedl v 
odpovědi na výherní zprávu. Výhry budou 
výhercům odeslány nejpozději do 4 týdnů 
od kontroly splnění veškerých podmínek 
soutěže s kladným výsledkem. 

4. Organizátor ani zadavatel ani technický 
správce soutěže nenesou jakoukoli 
odpovědnost za doručení odpovědí na 
výherní zprávu a/nebo výher v soutěži. 

5. Organizátor, zadavatel ani technický 
správce soutěže nenesou žádnou 
odpovědnost za obchodní podmínky 
poskytovatelů výher v soutěži ani za jejich 
splnění ze strany výherce. 

 

 

 

VII. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

1. Správcem osobních údajů účastníků soutěže 
je podle platné legislativy zadavatel 
soutěže. 

a. Zásady ochrany osobních údajů správce 
jsou zveřejněny na 
https://privacy.elanco.com/cs. 

2. Zpracovateli osobních údajů dle pokynů 
správce jsou organizátor soutěže a 
technický správce soutěže. 

 

 

 

2. In the event the reply to the Prize 
Notification is not received within the 
required period and/or if the reply to the 
Prize Notification does not contain all the 
required information specified above, or if 
there are any other doubts regarding the 
fulfilment of the conditions of the Contest, 
the drawn Contestant will not become the 
winner, and he/she will be replaced by the 
selected alternate winner (see Article IV 
para. 3 and 4 of the Rules). If the selected 
alternate winner fails to meet all the 
conditions of the Contest as well (none of 
the selected alternate winners in the case of 
the main Prize), the Prize will be forfeited in 
favour of the Sponsor, which is entitled to 
decide on its further use. 

3. The Prizes will be sent by the Organizer of 
the Contest to the e-mail address provided 
by the winner of the Contest in the reply to 
the Prize Notification. The Prizes will be 
sent to the winners within 4 weeks 
following the verification that all the 
conditions of the Contest have been met. 

4. The Organizer, the Sponsor and the 
Technical Services Provider of the Contest 
shall not be liable for the delivery of the 
replies to the Prize Notification and/or the 
Prizes in the Contest. 

5. The Organizer, the Sponsor and the 
Technical Services Provider of the Contest 
shall not be liable for the terms and 
conditions of the providers of the Prizes in 
the Contest or the winner’s compliance 
therewith. 

VII. Consent to the Rules and Privacy Policy 

1. In accordance with the applicable legal 
regulations, the Sponsor of the Contest is 
the controller of the personal data of the 
Participants in the Contest. 

a. The Privacy Policy of the controller is 
available at 
https://privacy.elanco.com/cs. 

2. The Organizer of the Contest and the 
Technical Services Provider of the Contest 
are the data processors in accordance with 
the instructions of the data controller. 

 



 

3. Účastí v této soutěži zájemce uděluje: 

a. Souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů za účelem účasti v 
soutěži dle těchto pravidel. 

b. Souhlas s umístěním soutěžního 
příspěvku, tzn. fotografie nebo videa na 
internetové stránce soutěže, přičemž je 
soutěžící plně odpovědný za obsah 
soutěžního příspěvku a splnění zákonné 
povinnosti vůči jiným osobám, které 
mohou být zobrazeny v soutěžním 
příspěvku. 

 
4. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na 

těchto e-mailových adresách: 
forestosoutez@groupm.com  

5. Osobní údaje soutěžících budou zpracovány 
v rozsahu název profilu soutěžícího na 
příslušné sociální síti, údaj o zapojení se do 
soutěže, datum a čas sdílení soutěžního 
příspěvku, IP adresa zařízení, ze kterého byl 
sdílen soutěžní příspěvek, údaj o výhře, údaj 
o předání výhry, e-mailová adresa výherců 
soutěže a související komunikace. 

 
6. Osobní údaje budou zpracovány za účelem 

organizace soutěže, zahrnující organizaci a 
vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a 
předání výher. 
 

7. Právním titulem zpracování je souhlas 
subjektu osobních údajů. 

8. Správce i zpracovatelé přijali vhodná 
technická a organizační opatření v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
účastníků soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. By participating in this Contest, the 
Applicant grants: 

a. Consent to the processing of the 
provided personal data for the purpose 
of participation in the Contest in 
accordance with these Rules. 

b. Consent with publishing the Contest 
post, i.e. the photo or video, on the 
Contest website; the Contestant is fully 
liable for the contents of the Contest 
post and for fulfilling legal obligations 
with respect to other persons who may 
be depicted in the relevant Contest post. 

4. The Contestant may withdraw his/her 
contest at any time by sending an e-mail to: 
forestosoutez@groupm.com  

5. The following personal data of the 
Contestants will be processed: name of the 
Contestant’s social network profile, 
information on the participation in the 
Contest, date and time of Contest post 
sharing, information on winning the Prize, 
information on the handover of the Prize; e-
mail address of Contest winners and related 
communication. 

6. The personal data will be processed for the 
purpose of organizing the Contest, including 
the organization and evaluation of the 
Contest, Contest supervision and handover 
of the Prizes. 

7. The legal basis for the processing is the 
consent of the data subject. 

8. The controller and the processors have 
implemented appropriate technical and 
organizational measures in relation to the 
processing of the personal data of the 
Participants of the Contest. 
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9. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je 
doba od zaslání soutěžního příspěvku do 
soutěže až do vypořádání výher, resp. do 
odvolání souhlasu. Veškeré osobní údaje 
soutěžících budou vymazány do 2 týdnů po 
předání hlavních cen a potvrzení výherce, že 
obdržel výhru na uvedenou e-mailovou 
adresu. Odvoláním souhlasu končí účast v 
Soutěži. V případě odvolání souhlasu bude 
zpracováno pouze omezené množství údajů 
po omezenou dobu tří let za účelem 
ochrany práv správce (v případě případné 
kontroly dozorovým úřadem, obrany proti 
údajným nárokům, vymáhání nároků) z 
důvodu oprávněného zájmu Sponzora; delší 
lhůta je v případě výherců možná pouze 
tehdy, vyžadují-li to zvláštní právní předpisy. 

 

 

 

10. Způsob prováděného zpracování je 
elektronický, ruční a částečně 
automatizovaný. 

11. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě 
organizátora zpracovávat jakožto další 
příjemci marketingové společnosti 
pověřené zadavatelem soutěže, a to 
způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, 
doručovatelské společnosti, dodavatelé IT 
služeb a účetní, daňoví a právní poradci. 
Osobní údaje nebudou předávány mimo 
Evropskou unii. 

 
 
12. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas 

odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná 
práva uvedená níže zasláním e-mailu na 
adresu: forestosoutez@groupm.com, kde je 
možné uplatnit také ostatní práva subjektu 
údajů. V případě pochybností o dodržování 
práv se může subjekt údajů obrátit na 
zadavatele na výše uvedeném e-mailu či na 
adrese jeho sídla. Dozorovým orgánem je 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz), ke kterému může subjekt 
údajů podat stížnost. 

 

 

9. The processing period for the purpose of 
managing the Contest is the period starting 
with the submission of the Contest post in 
the Contest until the handover of the Prizes 
is settled or, alternatively, until the 
withdrawal of consent. All personal data of 
contestants will be deleted within 2 weeks 
after the handover of the main Prizes and 
confirmation of a winner that he/she 
received the Prize via provided e-mail 
address. Withdrawal of consent terminates 
participation in the Contest. If the consent 
is withdrawn, only a limited amount of data 
will be processed for a limited period of 
three years for the purpose of protection of 
the controller’s rights (in the case of a 
possible control by a supervisory authority, 
defense against alleged claims, recovery of 
claims) on the grounds of the legitimate 
interest of the Sponsor; a longer period is 
only possible in the case of winners if 
required by special legal regulations. 

10. The method for processing of personal data 
is electronic, manual and partially 
automated. 

11. In addition to the Organizer, the data 
provided by the Applicant may also be 
processed by marketing companies as 
additional recipients, which were 
commissioned by the Sponsor of the 
Contest, in a manner usual for the 
organization of contests, as well as delivery 
companies, IT service providers and 
accounting, tax and legal advisors. Personal 
data will not be transferred outside the 
European Union. 

12. The data subject may, at any time, 
withdraw his/her consent, object to the 
processing or exercise other rights 
stipulated below by sending an e-mail to: 
forestosoutez@groupm.com, whereby 
other rights of the data subject may be 
exercised as well. In case of any doubt 
concerning the observance of his/her rights, 
the data subject may contact the Sponsor 
using the e-mail address above or at the 
Sponsor’s registered office. The Office for 
Personal Data Protection (www.uoou.cz) is 
the supervisory authority to which the data 
subject may lodge a complaint. 

 

mailto:forestosoutez@groupm.com
mailto:forestosoutez@groupm.com


13. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva 
dle příslušné právní úpravy zakotvená 
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. 
zejména bere na vědomí, že poskytnutí 
údajů je dobrovolné, zpracování je 
transparentní, že má právo na informace a 
přístup k osobním údajům, právo na opravu 
svých osobních údajů, omezení zpracování, 
výmaz (právo být zapomenut). Subjekt 
údajů má rovněž právo na přenositelnost 
svých osobních údajů, právo odvolat 
souhlas se zpracováním pro účely přímého 
marketingu, včetně profilování a právo na 
námitky proti zpracování založené na 
oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude 
předmětem rozhodnutí založeného na 
automatizovaném zpracování, které má pro 
něj právní účinky nebo se jej významně 
dotýká. 

 

 

 
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem 
zadavatele, je oprávněn soutěž kdykoli 
změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit 
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám 
v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to 
učiněno písemně, formou číslovaných 
dodatků a zveřejněno na internetových 
stránkách soutěže. 
 

2. Výhry, které budou zadavateli či 
organizátorovi vráceny jako nedoručené či 
které nebude možné bez zavinění shora 
uvedených subjektů přidělit či doručit, 
propadají ve prospěch zadavatele, který je 
oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

 

 

 

 

 

13. The data subject acknowledges that he/she 
is entitled to the rights under the relevant 
legal regulation pursuant to Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016, i.e. the data 
subject acknowledges that the provision of 
the data is voluntary, the processing of the 
data is transparent, that he/she is entitled 
to the information about and access to 
his/her personal data, the right to 
rectification of his/her personal data, the 
right to the restriction of their processing 
and the right to their erasure (right to be 
forgotten). The data subject also has the 
right to the portability of his/her personal 
data, the right to withdraw consent to their 
processing for direct marketing purposes, 
including profiling, and the right to object to 
their processing based on legitimate 
interest. The data subject shall not be 
subject to decisions based on automated 
processing which would have a legal effect 
on the data subject, or which would 
significantly affect the data subject. 

 
 
 

VIII. Final provisions 

1. The Sponsor or the Organizer, with the 
consent of the Sponsor, is, at any time, 
entitled to make changes to the Contest, 
shorten or extend its period, cancel it or 
amend its Rules. In the event of any 
changes to the conditions and Rules of the 
Contest, such changes shall be made in 
writing in the form of numbered 
amendments and published on the Contest 
website. 

2. Prizes that are returned as undelivered to 
the Sponsor or the Organizer or those which 
cannot be handed over or delivered through 
no fault of the parties above will be 
forfeited in favour of the Sponsor, which is 
entitled to decide on their further use. 

 

 

 

 

 



3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez 
možnosti změny. Zadavatel, popř. 
organizátor se souhlasem zadavatele, si 
vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry 
výhrami obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky předávání výher, 
a to zejména v případě, že mu výhry 
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být 
výhercům předány v souladu s pravidly 
soutěže. 
 
 
 

4. Výměna výher či vyplacení peněžitého 
plnění výměnou za věcné výhry, ani 
vymáhání účasti v soutěži či výher právní 
cestou není možné. Soutěžící nemůže 
požadovat jinou výhru, než mu přiznávají 
tato pravidla. Výhry je možné reklamovat 
pouze přímo u dodavatele výher. 
 

5. Organizátor ani zadavatel soutěže nejsou 
odpovědni za žádná rizika ani žádnou škodu, 
kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v 
soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. 

 

6. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, a to bez 
náhrady nákladů či škody, která by 
vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout, v 
případě, že zadavatel anebo organizátor 
zjistí nebo bude mít důvodné podezření na 
spáchání podvodného či nekalého jednání, 
nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům 
této soutěže ze strany takového soutěžícího 
nebo některého ze soutěžících či jiné osoby, 
kterým tato dopomohla danému 
soutěžícímu k účasti v soutěži, popř. zisku 
výhry v soutěži. 

7. Zadavatel, organizátor soutěže ani technický 
správce nejsou odpovědni za technické 
problémy při přenosu dat elektronickými 
prostředky. 

 

 

 

 

 

 

3. The results of the Contest are final and 
unchangeable. The Sponsor or the 
Organizer, with the consent of the Sponsor, 
reserves the right to substitute the 
announced Prizes with prizes of similar type 
and corresponding value, as well as change 
the conditions for handing over the Prizes, 
in particular, if the Prizes are not provided 
to the Sponsor or the Organizer in a way 
which allows them to deliver the Prizes to 
the winners in accordance with the Rules of 
the Contest. 

4. It is not possible to exchange Prizes or 
receive cash in exchange for Prizes in kind, 
nor is it possible to enforce participation in 
the Contest or award of Prizes by legal 
means. A Contestant may not claim any 
Prize other than that awarded pursuant to 
these Rules. Warranty complaints may only 
be submitted to the supplier of the Prize. 

5. The Organizer and the Sponsor of the 
Contest shall not be liable for any risks or 
damage that may arise to the Contestant by 
participating in the Contest or by winning a 
Prize. 

6. A Contestant shall be disqualified from the 
Contest without compensation of costs or 
damage that may arise to the Contestant in 
the event that the Sponsor or the Organizer 
discovers or has reasonable grounds to 
suspect fraudulent or unfair conduct or any 
conduct contrary to the Rules of this 
Contest on the part of such Contestant or 
any other Contestant or person which 
helped the relevant Contestant with the 
participation in the Contest or in winning 
the Prize in the Contest. 

7. The Sponsor, the Organizer and the 
Technical Services Provider of the Contest 
shall not be liable for technical issues in the 
transmission of data by electronic means. 

 

 

 

 

 

 



8. Zadavatel, resp. organizátor se souhlasem 
zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout 
všechny otázky týkající se této soutěže 
podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži 
a celkovém pořadí soutěžících s konečnou 
platností a bez možnosti odvolání rozhoduje 
zadavatel soutěže. 

 

9. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění 
podmínek soutěže je povinen prokázat 
splnění podmínek výlučně daný 
zájemce/soutěžící. 

 
10. Organizátor soutěže odvede daň 15 % z 

výhry (v případě, že není od daně 
osvobozena) v České republice. Pokud 
výherce není daňový rezident ČR, má 
povinnost doložit zadavateli svůj daňový 
domicil do 5 dnů od doručení výherní 
zprávy. Pokud tak neučiní, zadavatel srazí a 
odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není 
od daně osvobozena) v České republice. 

 

11. 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. 

12. Znění úplných pravidel bude po dobu 
konání soutěže zveřejněno na soutěžním 
webu. 

Dotazy související s účastí v soutěži, pravidly, 
odesíláním výher atd. je možné položit na e-mailu: 
forestosoutez@groupm.com. 

 

 

 

 

 

8. The Sponsor or the Organizer, with the 
consent of the Sponsor, reserves the right 
to decide on any issues concerning the 
Contest at their sole discretion. The Sponsor 
of the Contest is the ultimate authority with 
respect to the awarding of Prizes and the 
overall ranking of winners, with no option 
to appeal. 

9. In the case of any doubt concerning the 
fulfilment of the conditions of the Contest, 
the relevant Applicant/Contestant is solely 
liable for proving his/her compliance. 

10. The Organizer of the Contest pays a 15% tax 
on the Prize (if not exempt from tax) in the 
Czech Republic. If the winner is not a tax 
resident of the Czech Republic, he/she is 
obligated to substantiate his/her tax 
domicile to the Sponsor within 5 days as of 
receiving the Prize Notification. If the 
Contestant fails to do so, the Sponsor shall 
withhold and pay the 15% tax on the Prize 
(if not exempt from tax) in the Czech 
Republic. 

11. In the event of any discrepancy between 
the rules of the Contest or any part thereof 
provided in promotional materials or other 
materials intended for consumers and the 
text of the Comprehensive Rules of the 
Contest, these Comprehensive Rules of the 
Contest shall apply. The abbreviated rules 
provided in promotional materials or other 
materials intended for consumers shall be 
interpreted in accordance with the 
Comprehensive Rules of the Contest. 

12. The full text of the Comprehensive Rules of 
the Contest will be published on the 
Contest website for the duration of the 
Contest Period. 

Queries related to participation in the Contest, rules, 
sending of Prizes, etc., can be addressed to: 
forestosoutez@groupm.com.  
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