
Pravidla soutěže 

 

1) Pořadatelem a organizátorem soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., 

Revoluční 28, 401 11 Ústí nad Labem 

2) Termín konání 17.-21. 9. 2012 do 19:00) 

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby od dovršení 6 let věku 

 

4) Ze soutěže nejsou vyloučeni zaměstnanci ani jejich rodinní příslušníci dle bodu 1 

 

5) Po ukončení doby platnosti soutěže, dne 21.9.2012 pořadatel vyhodnotí všechny kvízy vložené 

do schránek v Informačním centru DPmÚL a v autobusu DPmÚL nejpozději dne 21.9. 2012 
v 19,00 hodin.  

Ze všech kvízů, které budou obsahovat správné odpovědi na všechny soutěžní otázky a budou 

řádně vyplněné, pořadatel poté vylosuje 10 výherců. V pořadí, v jakém budou výherci losováni, jim 

budou přidělovány ceny vložené do této soutěže.  

Losování proběhne nejpozději dne 5.10 2012 v provozovně pořadatele. Z tohoto losování pořídí 

pořadatel protokol, podepsaný svědkem, který zveřejní na svých webových stránkách – 

www.dpmul.cz 

 

6) Výherci budou o výhrách vyrozuměni telefonicky, případně e-mailem, který uvedou v anketním 

lístku, nejpozději do 15.10.2012. Výhry budou výhercům předány osobně nejpozději 

do 30.10.2012. 

7)Ceny: 

1. cena – roční předplatní jízdenka+kniha o MHD v Ústí nad Labem,  

2. cena – půlroční předplatní jízdenka+kniha o MHD v Ústí nad Labem,  

3. cena – čtvrtletní jízdenka+kniha o MHD v Ústí nad Labem,  

4. až 10. cena - kniha o MHD v Ústí nad Labem  

8) Účastí v soutěži každý účastník: 

a) dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem 

č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, 

příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů uvedených v anketním 

lístku, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.Též s jejich 

zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních 

materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové 

stránce pořadatele.  

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a 

dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej 

týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na 

omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo 

zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či 

právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za 

následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li 

doručeno před jejím předáním; 

http://www.dpmul.cz/


c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, 

souhlas s užitím své podobizny, 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 soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro 

komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi 

obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo 

zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, 

časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.  

9) Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.dpmul.cz a v informačním centru 
DPmUL. 

http://www.dpmul.cz/

