
Pravidla soutěže 
pod názvem „Keep Safe with Mitsubishi Electric“ – 1. ročník 

(„Pravidla“) 
§ 1 

1. Organizátorem soutěže s názvem „Keep Safe with Mitsubishi Electric“ („Soutěž“) je společnost 
Mitsubishi Electric Europe B.V., se sídlem Schiphol-Rijk, Capronilaan 46, 1119NS, Nizozemské 
království, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, číslo 
spisu: 33279602, provozující své podnikání v České republice prostřednictvím svého odštěpného 
závodu Mitsubishi Electric Europe B.V. - odštěpný závod, se sídlem Pekařská 621/7, 155 00 Praha 
5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, číslo vložky: 56116, 
IČO 27633977, dále jen „Organizátor“. 
2. Soutěž není hazardní hra, loterie ani reklamní loterie, jejíž výsledek by záležel na náhodě. 
3. Organizátor je tím, kdo přislibuje odměnu vypsáním ceny ve smyslu § 2887 a násl.  občanského 
zákoníku. 

 
§ 2 

1. Soutěž je pořádána výhradně na území České republiky. 
2. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby, které provozují podnikání, a to v rámci své 
podnikatelské činnosti. Osoby, které nepodnikají, se soutěže zúčastnit nemohou. 
3. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci Organizátora ani osoby, které jsou s nimi v osobním 
nebo rodinném vztahu. 
4. Soutěž je otevřená osobám (fyzickým nebo právnickým osobám (včetně jejich organizačních 
složek bez právní osobnosti)), které aktivně podnikají a zároveň splní následující kritéria: 
a. seznámí se s materiálem „Řešení pro oblast výrobců strojů a zařízení“ (webinář) na odkazu 
https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe3 
b. zodpoví 5 otázek, které Organizátor připraví k materiálu popsanému v bodě a), 
c. připraví krátký popis řešení problému popsaného v otevřené otázce pod odkazem 
https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe3 týkající se tématu webináře, 
d. souhlasí s ustanoveními těchto pravidel, 
e. souhlasí se zpracováním jejich osobních údajů ve spojitosti s účastí v Soutěži. 
5. Organizátor může ze Soutěže vyloučit osobu, která ve spojitosti se Soutěží jedná v rozporu se 
zákonem, s dobrými mravy nebo s vnitřními předpisy platnými na jejím pracovišti, což je v rozporu 
s účelem a cíli Soutěže. 
6. Osoba, která se zapojí do Soutěže podle ustanovení těchto Pravidel (zejména provedením kroků 
uvedených v odstavci 4) a vyplní přihlášku, která je dostupná na adrese  
https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe3, se stává účastníkem Soutěže („Účastník“). 
Jménem Účastníka, který je právnickou osobou, jedná osoba, která podává přihlášku, čímž 
potvrzuje své oprávnění jednat jménem Účastníka v Soutěži. 
7. Jménem Účastníka, který je právnickou osobou, může jednat pouze jedna osoba. V případě více 
příspěvků téhož Účastníka, bude Organizátor považovat za platný pouze první příspěvek a 
zbývající příspěvky budou zrušeny. 
8. Cena získaná v Soutěži představuje podnikatelský příjem účastníka Soutěže a za zdanění tohoto 
příjmu odpovídá výhradně účastník. 
 

§ 3 
 

1. Soutěž probíhá od 13. ledna 2022 do 28. ledna 2022. O cenu se lze ucházet pouze v této době. 
2. Organizátor odmění maximálně 20 Účastníků, kteří – v době Soutěže – správně zodpoví otázky 
uvedené v § 2 bodě 4 písm. b) Pravidel a předloží nejzajímavější – podle názoru Organizátora – 
nápady v rozsahu uvedeném v § 2 bodě 4 písm. c) Pravidel. Odpovědi a nápady musí být zaslány 
vyplněním formuláře na adrese https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe2.  

https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe?count=0
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3. Vyhodnocení odevzdaných nápadů a výběr vítězů Soutěže provede soutěžní komise jmenovaná 
Organizátorem (dále jen „Komise“). Komisi jmenuje ředitel Organizátora a bude složena ze 3 osob. 
Rozhodnutí komise je konečné. 
4. Organizátor má právo šířit nápady vítězů podané v Soutěži zveřejněním názvu vítězných  
Účastníků a popisu nápadů z otevřených otázek, a to na webu  
https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe3. 
5. Seznam vítězů Soutěže bude zveřejněn na webových stránkách Soutěže na adrese  
https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe3, a to po dobu 5 dnů po skončení Soutěže. 
6. Ceny budou uděleny do 5 dnů od skončení Soutěže. 
7. Organizátor bude Účastníky o udělených cenách informovat. 

§ 4 

1. Soutěž financuje Organizátor formou až 20 cen pro Účastníky. 
2. O pořadí umístění rozhoduje Komise Organizátora. 
3. 1. cenou bude zápůjčka auta s plnou nádrží na 48 hodin a účast na školení bezpečné jízdy 
pořádaném ve spolupráci se Školou bezpečného řízení. 
4. 2.-19. cenou bude účast na školení bezpečné jízdy pořádaném ve spolupráci se Školou 
bezpečného řízení. 
5. Cenu není možné vyměnit za ekvivalent v hotovosti. 
6. Jeden Účastník má nárok pouze na jednu cenu; Účastník poskytne Organizátorovi údaje osoby 
jednající jeho jménem, která cenu převezme. 
7. Pokud Účastník nárok na cenu neuplatní u Organizátora do 10 dnů od vyhlášení výsledků 
Soutěže, cena pro tohoto Účastníka propadá a cena tomuto Účastníkovi nebude předána.  

§ 5 
1. Organizátor je správcem osobních údajů shromážděných pro účely Soutěže. Osobní údaje 
zpracovává správce a subjekty jednající jeho jménem ve spojitosti se Soutěží. 
2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účast v Soutěži a žádost o cenu. 
3. Osobní údaje zástupců Účastníků, kteří vstoupí do Soutěže, bude správce zpracovávat v souladu 
s příslušnými předpisy pro účely Soutěže a v rozsahu nezbytném pro její konání (včetně 
komunikace se zástupci) a pro účely procesu stížností. 
4. Pro účely předání ceny mohou být osobní údaje sděleny také subjektům spolupracujícím 
s Organizátorem na předávání a uskutečňování nároku na cenu. 
5. Zpracovávané osobní údaje zástupců Účastníků budou zahrnovat tyto údaje: název Účastníka, 
údaje o sídle Účastníka , jméno a příjmení zástupce a e-mailovou adresu a telefonní číslo tohoto 
zástupce. 
6. Další pravidla zpracování osobních údajů jsou uvedena na adrese 
https://cz3a.mitsubishielectric.com/fa/cs/copyright/privacy.  

§ 6 

1. Účastník má právo podat ohledně Soutěže stížnost, a to e-mailem na adresu: 
 cz.marketing@mpl.mee.com. 
2. Stížnost by měla obsahovat údaje o Účastníkovi a přesný důvod stížnosti. 
3. Stížnosti budou posouzeny do 14 dnů od doručení. Dotčené osoby budou o způsobu řešení 
stížnosti informovány elektronicky ihned po posouzení stížnosti. 

§ 7 

1. Organizátor může Pravidla ze závažných důvodů změnit. 
2. V případě změny Pravidel bude Organizátor Účastníky informovat 3 dny před změnou 
oznámením na adrese  https://cz3a.mitsubishielectric.com/keepsafe3 
3. Tato Pravidla se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.   
 
Praha, dne 13.1.2022 
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