
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost profiq s.r.o., IČO 24660761, se

sídlem Veletržní 14, 170 00 Praha 7 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž bude probíhat od 12. do 26. 10. 2021. První kolo bude probíhat 12. 10. 2021 od

9.00 do 14.30 ve stánku společnosti profiq s.r.o. na veletrhu Kariéra PLUS

(www.karieraplus.cz), a to prostřednictvím soutěžního on-line formuláře.

3. Každá osoba se smí zúčastnit soutěže pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v

pracovním či obdobném poměru k pořadateli a jejich rodinní příslušníci.

4. Vyplnění soutěžního formuláře musí proběhnout samostatně bez pomoci jiných osob,

tištěných či elektronických materiálů nebo Internetu. Maximální doba pro vyplnění

soutěžního formuláře je 10 min.

5. Kontaktní údaje, odeslané spolu se soutěžním formulářem, musí být úplné a pravdivé a

týkat se pouze osoby, jež formulář vyplnila.

6. V případě, že všech pět IT otázek zodpoví správně pouze jeden soutěžící, vyhrává tento

soutěžící a druhé kolo se nekoná. V případě, že všech pět IT otázek zodpoví správně více

soutěžících, soutěž vyhrává ten soutěžící, který v rámci druhého kola soutěže nejlépe

splní poslední úkol zadaný společností profiq s.r.o. Posouzení úspěšnosti splnění úkolu

přísluší výlučně společnosti profiq s.r.o.

7. Vyhlášení výherce soutěže na webu pracujprosiliconvalley.cz proběhne nejpozději do

dne 31. 10. 2021 . Výherce souhlasí s tím, že za účelem vyhlášení výherce soutěže může

být jeho jméno, příjmení a město trvale zveřejněno na webu pracujprosiliconvalley.cz.

Údaje o výherci budou na internetových stránkách zveřejněny v následujícím rozsahu:

jméno, příjmení, ročník studia, fotografie. Výherce bude vyrozuměn telefonicky či

písemně na uvedenou e-mailovou adresu s výzvou k potvrzení účasti ve druhém kole

soutěže nebo s pokyny k osobnímu vyzvednutí výhry. Nárok na výhru je možné uplatnit

u pořadatele nejpozději do 15.11.2021. Předpokladem předání výhry je řádná

identifikace soutěžícího dle údajů, které uvedl při vyplnění soutěžního formuláře. Pokud

výherce ve výše uvedené lhůtě z jakéhokoli důvodu svůj nárok na výhru neuplatní, ztrácí

na ní nárok. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení e-mailu výherci

nebo odpovědí ze strany výherce.

8. Výherce obdrží od společnosti profiq s.r.o. jednu letenku do Silicon Valley znějící na jeho

jméno v termínu od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2023 dle vlastního výběru, v maximální ceně
25000,- Kč včetně všech poplatků. Veškeré další náklady spojené s cestou si hradí

výherce sám. Společnost profiq s.r.o. nenese za průběh cesty žádnou odpovědnost.

Výherce má právo letenky nevyužít. Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 má

http://www.karieraplus.cz


výherce možnost namísto letenky získat od společnosti profiq s.r.o. alternativní výhru

v podobě voucherů na nákup kryptoměny v hodnotě 20.000 Kč. Volbu odměny je

výherce oprávněn učinit a prostřednictvím e-mailu o tom informovat společnost profiq

s.r.o. nejpozději do 31. 3. 2023. Pokud se výherce rozhodne pro výhru v podobě
voucherů, nárok na získání letenky zaniká.

9. Udělení výhry soutěžícímu závisí výhradně na uvážení pořadatele, na udělení výhry

nevzniká nárok. Výhra bude výherci předána osobně dle pokynů pořadatele. Soutěžící

nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, s výjimkou volby alternativní

výhry dle odst. 8, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo

finanční protiplnění hodnotě výhry. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním

výhry. Výherce má právo výhru nevyužít.

10. Pořadatel, jakožto správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) informuje soutěžící, že jejich

osobní údaje budou zpracovávány po dobu realizace soutěže pro účely vedení databáze

soutěžících a následného vyhodnocení soutěže a dále pro zabezpečení komunikace se

soutěžícími, zejména zpráv týkajících se soutěže, obsahující informace o soutěži, příp.

informování o výhře v soutěži. Vedle výše uvedených osobních údajů mohou být

zpracovávány další informace související s účastí na soutěži, např. odpovědi na soutěžní

otázky, splnění soutěžních úkolů apod.

11. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Pořadatel soutěže si vyhrazuje

právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či soutěž bez

udání důvodu pozastavit či zrušit. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou

obrátit s dotazem na email veronika.wasserbauer@profiq.com.

V Praze, 10.10.2021
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