Pravidla charitativní aukce FTV Prima, spol. s r. o.
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I. Úvodní ustanovení
Tato pravidla charitativní aukce (dále jen „Pravidla“) vydává FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách
24/132, Praha 8, IČ: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
16778 (dále jen „Organizátor“).
Tato Pravidla upravují podmínky aukce (dále jen „Aukce“), která bude probíhat od 24. 4. 2017 v 11:11
hodin (dále jen „Zahájení Aukce“) do okamžiku Ukončení Aukce na webových stránkách Organizátora:
aukce.iprima.cz (dále jen „Web“), ledaže bude za podmínek těchto Pravidel u konkrétního Předmětu Aukce
ukončena dříve nebo naopak prodloužena (dále jen „Doba Aukce“).
Předmětem Aukce je:
a) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Davidem Gránským
b) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Jiřím Mádlem
c) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Evou Perkausovou
d) Účast na eventu inSPORTline Prima run se skupinou Poetika
e) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Renatou Langmannovou
f) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
g) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Markem Němcem
h) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Martinem Trnavským
i) Účast na eventu inSPORTline Prima Run s maskotem Nadace Terezy Maxové dětem
plyšovým medvěděm Teribearem
j) Účast na eventu inSPORTline Prima run s Petrem Vágnerem
(dále jen „Předmět/y Aukce“).
Cílem Aukce je získání prostředků na charitativní účely, a to na projekt TERIBEAR HÝBE PRAHOU aneb
Prima DEN S MEDVĚDEM, organizovaný Nadací Terezy Maxové dětem, IČ: 285 14 319, se sídlem
Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Nadace“). Jedná se o projekt, na kterém účastník vlastním
pohybem podpoří konkrétní lidský příběh, proto celá vydražená částka za Předměty Aukce bude darem
Nadaci.

II. Účast v Aukci
1. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a která je
platně zaregistrována na www.iprima.cz, přičemž pro účast v Aukci musí zadat své telefonní číslo a ověřit ho
pomocí kontrolního kódu zaslaného na toto číslo.
2. Osoba, která splňuje podmínky dle předchozího odstavce a účastní se Aukce v souladu s těmito Pravidly
(zejm. zašle své Podání nebo využije Alternativy Kup teď).
3. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka na základě uvedených údajů uvedených údajů.
Účastník je povinen účastnit se Aukce poctivě. Pokud se registrační údaje ukáží být nepravdivými či pro
Aukci nepostačujícími, Organizátor si vyhrazuje oprávnění takovou osobu nebo její Podání z Aukce vyřadit
bez náhrady. Stejně může Organizátor postupovat, pokud zjistí nebo má důvodné podezření, že Účastník
nesplňuje podmínky účasti v Aukci stanovené těmito Pravidly a/nebo je porušuje či obchází.
III. Průběh Aukce
1. Aukce bude zahájena Organizátorem k okamžiku Zahájení Aukce, a to zveřejněním Předmětů Aukce a jejich
vyvolávacích cen (dále jen „Vyvolávací cena/y“) na Webu (dále je „Zahájení Aukce“).
2. Aukce bude ukončena dne 9. 5. 2017 ve 23:59:59 hodin. To neplatí v případě zakoupení daného Předmětu
Aukce za podmínek Alternativy Kup teď nebo v případě Mimořádného prodloužení Aukce. Okamžik, kdy za
podmínek předchozích vět Aukce daného Předmětu Aukce skončí, jsou označovány jako „Ukončení
Aukce“).
3. Po Zahájení Aukce může Účastník zaslat Organizátorovi prostřednictvím příslušných tlačítek a polí na Webu
své závazné návrhy na cenu daného Předmětu Aukce (dále jen „Podání“), a to minimálně ve výši, kterou
příslušný formulář aktuálně umožňuje, přičemž platí následující pravidla:
a)
v případě, že ještě nikdo neposlal Organizátorovi Podání, musí být Podání minimálně ve výši
Vyvolávací ceny,
b)
v případě, že již byla jinými Účastníky dříve zaslána jejich Podání, musí výše Podání převyšovat
Aktuální cenu (jak je vymezena níže) nejméně o částku stanovenou u příslušného Předmětu Aukce.
4. Organizátor bude na Webu v příslušného Předmětu Aukce průběžně zobrazovat Aktuální cenu Předmětu
Aukce, která bude ke každému okamžiku odpovídat nejvyššímu Podání do daného okamžiku. Organizátor
vynaloží maximální úsilí k tomu, aby byla na Webu u příslušného Předmětu Aukce Aktuální cena zobrazena
co nejdříve po zaslání Podání.
5. Každý Účastník může v průběhu Aukce zaslat i více Podání, přičemž platí, že platné je vždy Podání nejvyšší.

6. Podání může Účastník posílat kdykoli po Dobu Aukce.
7. V případě Podání se stejnou částkou má přednost dříve doručené Podání. V případě doručení více Podání
v jednom okamžiku Organizátor rozhodne losem.
8. Vítězem Aukce se stává a Předmět Koupě závazně kupuje Účastník, který podal nejvyšší Podání zaslané
v souladu s těmito Pravidly po Dobu Aukce.
9. Pro počítání času dle těchto Pravidel je rozhodný čas na serveru Organizátora, který vynaloží maximální úsilí
k tomu, aby odpovídal skutečnému času. Podání je zasláno okamžikem jeho doručení na server Organizátora.
IV. Zvláštní podmínky pro alternativu „Kup teď“
1. V případě, že je u daného Předmětu Aukce připuštěna alternativa „Kup teď“ (dále jen „Alternativa Kup
teď“), může Účastník zakoupit daný Předmět koupě s okamžitou účinností Podáním zaslaným využitím
příslušného tlačítka a potvrzením takového Podání ve výši ceny určené pro Kup teď (dále jen „Cena pro Kup
teď“), čímž Aukce daného Předmětu aukce končí. Takový Účastník se u takového Předmětu Aukce stává
Vítězem.
2. V případě, že Účastník zašle Podání k Vyvolávací ceně Předmětu Aukce, u kterého je současně určena Cena
pro Kup teď (tj. připuštěna Alternativa Kup teď), zůstává Alternativa Kup teď a možnost Účastníků zakoupit
daný Předmět Aukce za Cenu pro Kup teď s účinky popsanými v předchozím odstavci tohoto článku a to tak
dlouho, než bude Aktuální cena vyšší nebo rovna Ceně pro Kup teď – od takového okamžiku zaniká možnost
Účastníků využít u daného Předmětu Aukce alternativy Kup teď.
V. Mimořádné prodloužení Aukce
Jestliže některý z Účastníků zašle Podání v posledních pěti minutách před okamžikem uvedeným v článku III.
odst. 2 (nedošlo-li k ukončení Aukce dříve dle těchto Pravidel), Doba Aukce se automaticky prodlouží o dalších
pět minut. Pokud jakýkoli jiný Účastník zašle Podání, kterým Podání dle předchozí věty převýší v souladu
s těmito Pravidly, pak se Aukce znovu prodlouží o dalších pět minut, přičemž se takto opakovaně postupuje do
doby, kdy už poslední Podání nikdo další do pěti minut od jeho zaslání nepřevýší. Teprve potom Aukce končí a
Vítězem se stává Účastník, který přihodil poslední Podání dle tohoto odstavce.
VI. Postup po skončení Aukce
1. Podání Účastníků podle těchto Pravidel představují ze strany Účastníka návrh na uzavření darovací smlouvy,
jejímž předmětem je finanční dar Nadaci, přičemž Organizátor za to Účastníkovi poskytne Předmět Aukce.
Návrh Účastníka formou Podání je pro Účastníka závazný do 30. 6. 2017.
2. Účastník, který se stal dle těchto Pravidel Vítězem, závazně poskytl Nadaci dar a získal daný Předmět Aukce
za částku odpovídající jeho nejvyššímu Podání, resp. odpovídající Ceně Kup teď a zavazuje se tuto částku
uhradit přímo na účet Nadace ve lhůtě, kterou mu Organizátor stanoví, není-li stanoveno jinak, nejpozději do
5 dnů od skončení Aukce. Zaplacením uvedené částky Vítěz získává Předmět Aukce.
3. Organizátor bude Vítěze kontaktovat za účelem předání získaného Předmětu Aukce.
4. Účastníkovi bude Nadací vystaven doklad o poskytnutí daru, případně písemná darovací smlouva a Účastník
Aukce tak bude přímo dárcem příslušné nadace.
5. V případě, že Vítěz Aukce příslušnou částku nezaplatí ve stanovené lhůtě, může Organizátor vyzvat druhého,
popř. dalšího v pořadí k zaplacení částky ve výši jeho nejvyššího Podání.
VII. Společná ustanovení
V případě technických či jiných problémů může být Aukce přerušena. Organizátor na takovou skutečnost
bezodkladně okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Vítěze provádí na základě
došlých Podání předtím, než došlo k přerušení Aukce.
VIII. Ochrana osobních údajů a další podmínky
1. Účastník registrací, resp. účastí v Aukci poskytuje Organizátorovi (dále jen Správce osobních údajů) souhlas
se zpracováním osobních údajů, které Správci osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Aukce
podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Aukce, a to po dobu
trvání Aukce a 6 měsíců po jejím skončení.
2. Požádá-li Účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Správce osobních údajů povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce osobních údajů má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
3. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce
osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost

Účastníka shledána oprávněnou, Správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li
Správce osobních údajů žádosti Účastníka, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Účastník případně sdělí Správci osobních údajů.
5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Účastníků je podmínkou účasti v Aukci.
6. Účastí v Aukci každý Účastník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny
Vítěze Aukce ve sdělovacích prostředcích, zejména televizním vysíláním, na webových stránkách či jinými
formami, a to i za účelem propagace Nadace s tím, že Účastník zároveň souhlasí s tím, aby Organizátor
(popř. pro něj třetí osoby) pořizoval a dále za výše uvedeným účelem šířil jeho projevy na zvukových a
obrazových záznamech, a to bez časového a teritoriálního omezení, i prostřednictvím třetích osob.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich vyvěšení na http://aukce.iprima.cz.
2. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.
3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Aukce měnit pravidla, jakož i Aukci kteréhokoli Předmětu
Aukce kdykoli zrušit. Případné změny budou účinné od okamžiku oznámení změny na Webu, pokud
Organizátor neurčí pozdější datum.

V Praze dne 24. 4. 2017

FTV Prima, spol. s r.o.

