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Pravidla soutěže o knihu Hustej internet 
 
Pořadatel soutěže: portál ČtiDoma.cz, provozovatel Centa a.s., Antala Staška 38, Praha 4, IČ: 61672017, 
DIČ: CZ61672017 Zapsána u MS v Praze spisová značka B 2924, (dále jen Pořadatel) 
 
Kontaktní adresa: info@ctidoma.cz 
 
Sponzor soutěže: Lenka Eckertová 
 
Název soutěže: Soutěž o knihu Hustej internet (dále jen “Soutěž”) 
 
Místo soutěže: Soutěž probíhá prostřednictvím internetové stránky www.ctidoma.cz 
 
Průběh soutěže a termíny: Soutěž probíhá v termínu od 27. 3. 2016 do 23. 4. 2016. Do 8. 4. 2016 je 

možné zasílat soutěžní historky na info@ctidoma.cz. Vyhlášení vítězů proběhne 23. 4. 2016. 
 
Soutěž pro čtenáře 
Účast v soutěži je podmíněna tím, že soutěžící musí být fanouškem stránky ČtiDoma.cz na 
Facebooku. Na adresu info@ctidoma.cz zašle soutěžící vtipnou historku popisující, co dělá pro to, 
aby jeho dítě netrávilo u počítače veškerý volný čas. Historky poté zveřejníme ve článku na 
ČtiDoma.cz. Vyhraje historka s největším počtem hlasů v anketě.  
 
Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na 
území České republiky. Svou účastí v soutěži udělují soutěžící souhlas se zpracováním osobních 
údajů v rozsahu platné legislativy. V případě účasti osoby mladší 18let je nutné připojit písemný 
souhlas s účastí od rodiče (doplněné jeho osobními údaji) nebo zákonné osoby. 
 
Přihlášením do soutěže Soutěžící uděluje výslovný souhlas Pořadateli se zpracováním svých 
osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní 
údaje týkající se dané osoby, dále též k zaslání obchodních nabídek a sdělení. Pořadatele, a to na 
dobu od odeslání tohoto formuláře do 3 let ode dne jeho odeslání. 
 
Výherci soutěže: 
Výhercem soutěže se stane1 čtenář, jehož historka získá v anketě na ČtiDoma.cz nejvíce hlasů. 
Výherce získá knihu Hustej internet od expertky na kyberbezpečnost Lenky Eckertové. Výherce 
soutěže bude informován prostřednictvím emailové adresy. 
 
Další ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo na vyřazení osob, které se k vítězství dostali manipulací. Pořadatel si dále 
vyhrazuje možnost soutěž zrušit, pokud bude zaplavena podvodnými hlasy.  
Závěrečná prohlášení 
Výhru v soutěži není možné vymáhat jakýmkoliv způsobem ani soudně, nelze ji ani vyměnit za 
jinou odměnu (např. peněžní částku), než jsou vypsané výherní odměny. Organizátor soutěže je 
oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž 
zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k 
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dispozici na odkazu Pravidla soutěže (pdf), který bude umístěn ve článku o soutěži na portálu 
čtidoma.cz 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, a rovněž osoby jim blízké a 
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich 
zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto 
osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 
 
Pro další informace lze kontaktovat Pořadatele soutěže na email: info@ctidoma.cz 
 
V Praze dne 27. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 


