
 

Fotosoutěž pro OBSLUHY sklízecích mlátiček 2021 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

„Fotosoutěž pro obsluhy sklízecích mlátiček 2021“ (dále jen „akce“) je součástí digitální 

informační služby John Deere (John Deere Digital News Service) a pořádá ji společnost John Deere  

Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Německo (dále jen „společnost John 

Deere“). 

 

Účel kampaně 

Účelem této akce je nahrát fotografie a žňové příběhy zákazníků, kteří vlastní (nebo dočasně užívají) 

sklízecí mlátičky zn. John Deere, a které zobrazují tyto stroje na poli.  

 

Doba trvání kampaně 

Akce začne 1. července 2021 a skončí 30. září 2021. Během tohoto období mohou všichni návštěvníci 

webových stránek společnosti John Deere hlasovat pro nejlepší fotopříběh. Fotopříběh, který bude mít 

na konci akce nejvíce lajků, vyhraje. Výherci akce budou vyhlášeni 15. října 2021. Pokud výherce 

nekontaktuje společnost John Deere e-mailem do 21 dnů od vyhlášení, nárok na výhru propadne 

a bude vylosován náhradní výherce. V případě nedoručitelného oznámení není společnost John Deere 

povinna zjišťovat další informace. 

Společnost John Deere si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit akci v případě výskytu vážných 

důvodů, konkrétně pokud již jejich vlivem nelze zaručit řádné uskutečnění akce z technických nebo 

právních důvodů. Tyto důvody mohou zahrnovat technické problémy (chyby hardwaru a/nebo 

softwaru, viry v počítačovém systému, manipulaci atd.), změny podmínek použití nebo jiná rozhodnutí. 

Účastníkům z důvodu předčasného ukončení soutěže v důsledku výše uvedených důvodů nevznikají 

žádné nároky. Kromě výše uvedeného upozorňuje společnost John Deere účastníky na to, že platnost 

a konání akce nelze zaručit. 

 

Účast 

Pokud se chcete této akce zúčastnit, vyfoťte se se sklízecí mlátičkou zn. John Deere v akci. Nahrajte 

fotku do soutěžní fotogalerie a přidejte příběh o sklizni. Účastníci jsou povinni uvést požadované údaje 

(jméno, příjmení, pohlaví, země, e-mailová adresa) a přijmout tyto Smluvní podmínky. 

Účast na akci je zcela dobrovolná. Účast je bezplatná, s výjimkou nákladů na přenos dat z mobilního 

telefonu účastníka nebo tarifu poskytovatele internetových služeb.  

Nade vší pochybnost výslovně uvádíme, že účast na akci nepodléhá ani žádným způsobem nesouvisí 

s nákupem jakéhokoli zboží nebo služeb. 



Ceny 

• 1. až 3. cena: VIP výlet do závodů společnosti John Deere v německém Zweibrückenu, 

Mannheimu a Bruchsalu. Třídenní výlet pro dva do Německa včetně letenek (je-li relevantní), 

ubytování a transferů. Osobní prohlídka našeho provozu v Zweibrückenu, Mannheimu 

a Bruchsalu.  

• 4. cena: Voucher do e-shopu John Deere v hodnotě 250 € 

• 5. cena: Voucher do e-shopu John Deere v hodnotě 150 € 

• 6. cena: Voucher do e-shopu John Deere v hodnotě 100 € 

• 7. až 16. cena: voucher do e-shopu John Deere v hodnotě 50 €.  

Vítěze informuje místní zástupce společnosti John Deere v první polovině října 2021 / nejpozději 4 

týdny po ukončení akce. 

Účastníci odpovídají za přesnost poskytnutých kontaktních údajů. Během procesu registrace proto 

musí být osobní údaje zadány správně a úplně. 

Způsobilost, vyloučení 

Akce se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let, pokud jejich účast není výslovně 

vyloučena. Osobám mladším 15 let nebude vydána žádná výhra. Pokud účastník nedosáhl věku 18 let 

[21 let ve Velké Británii] nebo není z jiného důvodu zcela nebo částečně způsobilý, je k účasti v akci 

nezbytný souhlas rodičů, resp. jeho zástupce. Každá osoba se může akce zúčastnit pouze jednou. Účast 

prostřednictvím automatizovaných postupů hromadné účasti třetích stran není povolena. 

Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Deere & Company včetně všech přidružených 

a dceřiných společností ve smyslu § 15 a násl. zákona o akciových společnostech a jejich přímí příbuzní, 

agenturní zaměstnanci a všechny osoby podílející se na programu a průběhu akce. 

Společnost John Deere si vyhrazuje právo vyloučit jednotlivé osoby z účasti, např. při jakémkoli 

porušení nebo nesplnění těchto podmínek, (pokusu o) manipulaci a vyhrazuje si právo podniknout 

právní kroky. Pokud dojde k naplnění požadavků pro vyloučení, může být vydání odměny/ceny později 

zamítnuto nebo požadováno jejich vrácení. Vyloučení na základě oprávněného důvodu neposkytuje 

vyloučenému účastníkovi žádné právo na nárok vůči společnosti John Deere. 

 

Poskytování a postoupení práv; zakázaný a nepřípustný obsah 

Nahráním fotografií na [deere.cz] v rámci akce berou účastníci na vědomí a souhlasí, že opravňují 

společnost John Deere k používání všech fotografií, mimo jiné za účelem tisku a použití v publikacích 

John Deere.  

Každý účastník potvrzuje, že je výhradním a oprávněným vlastníkem autorských práv k nahraným 

fotografiím, což znamená, že příslušnou fotografii vytvořil účastník, který ji nahrál, osobně a nezávisle 

bez práv třetích osob. Účastník potvrzuje svůj neodvolatelný souhlas s použitím, tj. zveřejněním 

a šířením fotografií společností John Deere v souladu s platnými zákony o autorských právech. 

Vzhledem k platným zákonům o autorských právech účastník, který materiály nahrál, neodvolatelně 

uděluje společnosti John Deere a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, sublicencovatelné 

právo používat v případě udělení ceny příslušné fotografie pro marketingové a reklamní účely bez 

časového, geografického a obsahového omezení. To zahrnuje právo kopírovat, šířit, zobrazovat, 

zveřejňovat, upravovat a měnit příslušné fotografie na jakémkoli médiu, např. v elektronické nebo 



tištěné podobě. Mezi to patří online publikace o různých komunikačních kanálech používaných 

společností John Deere a tištěné publikace, jako jsou brožury, letáky, bannery, plakáty, kalendáře atd. 

Ceny za poskytnutí a postoupení práv jsou uvedeny v těchto smluvních podmínkách. 

Pokud nahraná fotografie zobrazuje další individualizovatelné osoby, účastník výslovně zaručuje, že 

získal odpovídající písemný souhlas všech zobrazených osob a na požádání poskytne tento souhlas 

společnosti John Deere. Účastník nese odpovědnost v případě, že tyto souhlasy nejsou získány, a také 

v případě jakýchkoli s nimi souvisejících nároků. 

Společnost John Deere zaručuje, že okamžitě smaže fotografie nahrané účastníky, kteří nevyhráli, 

a nebude je dál po skončení kampaně používat k žádným účelům. 

Fotografie nesmí vyobrazovat zakázaný nebo nepřípustný obsah. Pro přehlednost se „zakázaným 

a nepřípustným obsahem“ rozumí fotografie (i) znázorňující nebo podporující diskriminaci osob na 

základě osobních předpokladů, například rasy, etnické příslušnosti, barvy pleti, národnostního původu, 

náboženství, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, rodinného stavu, postižení, 

zdravotního nebo genetického onemocnění atd., (ii) zobrazující nahotu, osoby v explicitních nebo 

vyzývavých polohách nebo příliš vyzývavé či sexuálně provokativní činnosti, (iii) podporující nebo 

znázorňující použití drog nebo jiných nezákonných látek, (iv) které společnost John Deere považuje 

jiným způsobem za nepřípustné na své vlastní uvážení na základě vulgárního, kontroverzního nebo 

jinak urážlivého obsahu.  

Pokud fotografie znázorňuje zakázaný a/nebo nepřípustný obsah, společnost John Deere má právo dle 

vlastní uvážení tyto fotografie okamžitě smazat a nahlásit.  

Společnost John Deere je také oprávněna smazat všechny fotografie, které nejsou v souladu 

s bezpečnostními pravidly společnosti John Deere, tj. stroje obsluhované dětmi nebo nevyškolenými 

osobami, řízení strojů bez povinného bezpečnostního pásu nebo jiné chování, které může vést 

k nehodám nebo zraněním. 

Po kontrole společností John Deere budou zveřejněny pouze fotografie, které splňují tato pravidla. 

 

Odpovědnost 

Odpovědnost společnosti John Deere, jejích statutárních zástupců, zaměstnanců a zástupců vyplývajících 

z akce nebo v souvislosti s ní, a to bez ohledu na právní základ, je omezena na úmysl nebo hrubou 

nedbalost. 

Výše uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje zejména na škody způsobené chybami, zpožděním 

nebo přerušením přenosu, zejména přístupnost místa akce, v případě poruchy technického vybavení 

a serveru, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat nebo viry. Výše uvedené omezení 

odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené zraněním ohrožujícím život, tělesným zraněním nebo 

poškozením zdraví nebo porušením základních smluvních závazků (hlavní závazky). 

Významné smluvní závazky jsou závazky, které musí smlouva zaručit účastníkovi podle jejich smyslu 

a účelu nebo jejichž splnění umožňuje řádné provedení smlouvy vůbec a na jejichž dodržování se 

účastník může spolehnout. V případě mírného zanedbání významných smluvních závazků odpovídá 

společnost John Deere pouze za škody, které byly předvídatelné v době uzavření smlouvy a které jsou 



typické pro tento typ smlouvy, ledaže by nároky na náhradu škody byly založeny na ohrožení života, 

zranění těla nebo poškození zdraví. 

 

Ochrana osobních údajů 

Za zpracování osobních údajů odpovídá společnost John Deere. 

Účastí v akci se shromažďují, zpracovávají a používají osobní údaje (jméno, příjmení, země, e-mailová 

adresa, pohlaví účastníků) v rozsahu akce. Tato data se shromažďují, zpracovávají a používají výhradně 

pro účely konání akce, a tedy i pro plnění smlouvy společností John Deere v souladu s čl. 6, odst. 1, 

písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). 

Nahráním fotografií, které jasně vyobrazují účastníka a/nebo jiné osoby, za účelem účasti v akci, 

účastník zaručuje, že získal předchozí souhlas držitelů práv třetích stran. Společnost John Deere bude 

tato osobní data zpracovávat pouze za účelem provedení a konání akce. Zpracování dat tedy slouží 

k plnění této akce. 

Pokud účastník nedosáhl věku 18 let, musí se zpracováním jeho osobních údajů souhlasit rodiče 

(nebo jiný zákonný zástupce). 

Účastník bere na vědomí, že v případě výhry bude v rámci akce zveřejněno jeho jméno [jméno 

a příjmení].  

Údaje poskytnuté účastníkem budou vymazány okamžitě po ukončení akce, ledaže účastník dal souhlas 

k dalšímu zpracování nebo pokud existuje zákonná povinnost tyto údaje uchovávat. Ve druhém 

případě nebudou údaje poskytnuty pro jakékoli jiné zpracování. Pokud účastník nedal souhlas 

k dalšímu zpracování, budou údaje předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro 

konání akce (např. pro zaslání ceny). 

Protože je tato akce součástí digitální informační služby (Digital News Service), potvrzuje účastník svůj 

samostatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytování digitální informační 

služby (Digital News Service). Další informace týkající se zpracování osobních údajů za účelem konání 

této akce a také zpracování osobních údajů za účelem poskytování digitální informační služby (Digital 

News Service) viz: [https://www.deere.cz/cs/soukrom%C3%AD-a-data/]. 

Různé 

Pokud by výše uvedená ustanovení těchto smluvních podmínek k účasti byla neplatná nebo neúplná, 

zůstane zbytek ustanovení tím nedotčen. Neplatná nebo neúplná ustanovení budou 

nahrazena platným obsahem, který co nejvíce odpovídá smyslu neplatného obsahu. 

Akce a smluvní podmínky účasti se řídí zákony Spolkové republiky Německo. 

https://www.deere.cz/cs/soukrom%C3%AD-a-data/

