
PODMÍNKY INSTAGRAM SOUTĚŽE “Lii slaví narozeniny!”
1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Lii slaví svůj první rok!“ (dále jen „soutěž“) je
Ilona Lukášová, se sídlem Grygovská 654, 783 72 Velký Týnec, IČO: 06481019 (dále jako
„pořadatel“ nebo „Lii“).
1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností
Facebook.
2. Doba platnosti soutěže
2.1 Soutěž probíhá od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době
konání soutěže na firemním profilu Lii Leather na Facebooku (https://facebook.com/LiiLeather) a
Instagramu (https://www.instagram.com/LiiLeather/)
3. Účastníci soutěže
3.1 Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a
má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se
mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://
help.instagram.com/478745558852511 a mít veřejný účet na Instagramu.
3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této
soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát
pouze jednou.
4. Pravidla soutěže
4.1 Podmínky zúčastnění se soutěže zní: „Začněte sledovat instagramový účet Lii Leather (https://
instagram.com/LiiLeather), olajkujte soutěžní příspěvěk, do komentářů označte 2 kamarády,
kterým by se tahle soutěž mohla také líbit a napiště, který produkt byste si vybrali, kdybyste tuhle
soutěž vyhráli.”
4. 2. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou a vyzváni k zaslání kontaktních
údajů včetně emailu, na který budou následně zaslány informace o výhře. Je tedy v zájmu
každého soutěžícího, aby komentáře u své fotky kontroloval.
4.3 Výherci budou vylosováni, do náhodného losování se započítávají všechny soutěžní
příspěvky (viz body 4.1 a 4.2).
4.4 Účastník se může zúčastnit soutěže více soutěžními příspěvky, vyhrát ale může jen jednou.
4.5 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český
instagramový profil Lii Leather (https://instagram.com/LiiLeather).
4.6 Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní příspěvky na
internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na síti Instagram a na síti Facebook.
5. Výhry, podmínky získání výher
5.1 Do soutěže je vložena výhra: Jednorázový voucher v hodnotě 2000,- CZK na jakýkoliv
produkt (produkty) z eshopu Lii Leather (https://www.liileather.com).
5.2 Výhercem se stane 1 soutěžící, kterého vybere pořadatel podle mechaniky popsané v bodě
4.3 těchto pravidel.
5.3 Výherce bude vyzván Lii Leather soukromou zprávou na Instagramu k doručení své emailové,
a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Lii Leather potřebovat na výběr
vítězného příspěvku, nejdéle do 15. 11. 2021.
5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Lii Leather sdělit svou emailovou adresu.
5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 5 dní od výzvy, výhra propadá
ve prospěch pořadatele.
5.6 Lii je oprávněno zveřejnit instagramový účet výherce na svých profilech na sociálních sítích a
webových stránkách.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má
právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O
jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si
vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo
doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici
platné a úplné podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli



dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se
stane Výhercem také jména, příjmení a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále
jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je
možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti; neposkytnutí nebo odvolání
souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na
přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého
stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva
uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve znění pozdějších
předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách
www.liileather.com v části https://www.liileather.com/ochrana-osobnich-udaju.
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce
bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2021.


