Statut a pravidla soutěže „Heroes of Tomorrow, Unilever Future Leaders‘
League (UFLL)“
I. Obecná ustanovení
Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž s názvem „UFLL“ pořádanou na h"ps://
www.unilever-kariera.cz/uﬂl (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke soutěžícím.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou
po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.
1) Pořadatelem soutěže v České i Slovenské republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s
r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8-Libeň, Česká Republika, IČ: 18627781, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále
jen „pořadatel“).
2) Soutěž probíhá v době od 13.11.2020 do 1.6.2021 na území České i Slovenské republiky
(dále jen „doba konání soutěže“).
II. Účast v soutěži
3) Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a adresou pro
doručování na území České nebo Slovenské republiky, která zcela splní podmínky této soutěže a
v době trvání soutěže se zapojí do soutěžní mechaniky na h"ps://www.unilever-kariera.cz/uﬂl
prostřednictvím odpovědi na této stránce, počínaje kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (dále
jen „soutěžící“).
4) Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně, soutěžící může v rámci jedné soutěže
získat pouze 1 výhru.
5) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast
v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či
zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
III. Mechanika soutěže, hodnocení
6) V soutěži vyhrává team soutěžících jako celek. Výhercem se stane každý soutěžící,
který členem vítězného teamu. Vítězný team bud vybrán 4 člennou porotou sestavnou ze
zástupců pořadatele, která vyhodnotí nejzdařilejší projekt s ohledem na posouzení těchto
kritérií: realizovatelnost, jedinečnost nápadu, schopnost prezentace.
7) Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho
nárok na výhru zaniká. Vítězové budou určeni podle nového pořadí, které vznikne po
vymazání soutěžících, kteří nesplní pravidla a to podle bodu 6. této soutěže.

IV. Výhra, Výherci
8) Výhra je pro všechny výherce dle bodu 6 této soutěže stejná a to posun do dalšího kola
soutěže.
9) Výherci budou vyhlášeni v prostorech společnosti Unilever nebo online a to v den konaní
fi nále soutěže.
V. Předání výher
10) Výhry budou předány pouze osobně v době konání soutěže ve společnosti Unilever nebo na
adrese UNILEVER ČR, spol. s r.o. Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8-Libeň. Výhry soutěžících,
které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno předat, propadají ve
prospěch pořadatele.
11) Pořadateli nevzniká jakákoliv povinnost uhradit či jinak kompenzovat soutěžícímu náklady,
které mu mohou vzniknout při přesunu na adresu veletrhu či pořadatele za účelem předání výhry
ani žádné jiné náklady.
VI. Všeobecná ustanovení:
12) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
13) Soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a
právnické osoby. Stejně tak se výhra nepředává v případě, že bude mít pořadatel oprávněné
podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci
dopomohla k získání výhry.
14) Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
15) Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový
profi l odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.
VII. Osobní údaje
16) Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s použitím jím v rámci této soutěže poskytnutých
osobních údajů a to emailové adresy, IP adresy a data a času uskutečnění soutěžního pokusu
(dále jen „údaje“) okamžikem účasti v této soutěži pro účely vyhodnocení soutěže společností
UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8-Libeň, Česká republika, IČ:
18627781.
18) Soutěžící bere na vědomí a souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení na uvedený email
(kariérní příležitosti, pořádané akce atd. ve společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo Unilever
Slovensko, spol. s.r.o) prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to
na dobu do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č.
101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na

opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na
e-mail: privacy.czsk@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.
19) Súťažiaci zo Slovenskej republiky berie navedomie a súhlasí so spracovaním všetkých ním
v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov v rozsahu email, IP adresa a dátum a čas
uskutočnenia súťažného pokusu (ďalej len „údaje“) okamihom účasti v tejto súťaži na účely
vyhodnotenia súťaže prevádzkovateľom - spoločnosťou UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova
2497/18, 180 00 Praha 8-Libeň, Česká republika, IČO: 18627781.
20) Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí tiež so zasielaním obchodných oznámení na uvedený
email (kariérne príležitosti, organizované akcie atď. v spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o. alebo
Unilever Slovensko, spol. s r.o prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a to na obdobie do odvolania súhlasu.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Po skončení súťažebudú osobné údaje zlikvidované.
Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.., najmä právo na
základe písomnej žiadosti odprevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich
nesprávnych,neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov,ktorých
účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré súpredmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona a i. Nesúhlas sozasielaním obchodných oznámení môže súťažiaci
prejaviť zdarma zaslaním správyna e-mail: privacy.czsk@unilever.com. V predmete správy musí
súťažiaci uviesťslovo nezasielať.
21) Soutěžící registrací do soutěže dále souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, mohou být
osobní údaje týkající se jeho osoby zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení a s pořízením
podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání
výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely
pořadatele a to po neomezenou dobu.
22) Súťažiaci registráciou do súťaže ďalej súhlasí s tým, že ak sa stane výhercom, môžu byť
osobné údaje týkajúce sa jeho osoby zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, obstaraním
podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov jeho osoby pri preberaní
výhry a s tým, že tieto záznamy môžu byť ďalej použité najmä na marketingové účely
usporiadateľa a to po neobmedzenú dobu.
VIII. Závěrečná ustanovení
23) Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu.
Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání
výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné
výhercům předat, má právo pořadatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
24) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel
nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel
na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.
25) Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).

26) Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu
zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být
nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne
výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového
připojení. Pořadatel vylučuje veškerou zodpovědnost, která pramení z výše uvedeného.
27) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit
její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek
podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
28) Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak
spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své
informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá
v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.
V Praze dne: 13.11.2020

