
Úplné znění pravidel soutěže SESTRA – Být sestrou nemusí bolet! 

 

1. Termín a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá od 15.10.-30.11.2020 (dále jen „doba konání soutěže“) na území celé 

České republiky (dále jen ČR). 

 

 

2. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost Linet, spol. s r. o., se sídlem Želevčice 5, 274 01 
Slaný, vedená u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 163 (dále jen 
„Pořadatel“). 

 

3. Účast v soutěži 

Soutěž je určena pro  osoby v pracovním poměru zdravotní sestra nebo pečovatelka, 
které mají trvalý pracovní poměr ve zdravotnických či pečovatelských zařízení  na 
území České republiky. 

Z účasti v soutěži jsou vyloučení přímí rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele. 
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání či na jednání, 
které není fair-play. 

Podmínkou účasti v soutěži je udělení   souhlasu soutěžícím se zpracováním a 
použitím jeho osobních údajů, zveřejněním fotografie soutěžícího s lůžkem LINET a 
zodpovězení otázky ,, Jak Vám lůžko LINET usnadňuje práci v každodenní činnosti “. 
Soutěžící, kteří  na oddělení lůžka LINET nemají, nakreslí snové lůžko a odpoví na 
stejnou otázku, jako soutěžící, kteří lůžka používají.   

 

4. Výhry, podmínky získání výher 

Výherci získají: 

1.cena: Osobní cena: Wellness voucher v místě pobytu výherce v hodnotě 5000,-- Kč + 

Program premium LINET Akademie , který je určen pro oddělení vítězky. 

2.cena:  Osobní cena: LINET balíček v hodnotě 3000 Kč + Program standart LINET 

Akademie, který je určen pro oddělení vítězky. 

3.cena: Osobní cena: LINET balíček v hodnotě 1000 Kč + Program standart LINET 

Akademie, který je určen pro oddělení vítězky. 

 

Podmínky získání výher:  

Výhru získají 3 vylosovaní soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. 



Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 3 dnů od skončení soutěže, a to na 
www.linet.cz , https://www.facebook.com/linetceskarepublika , v newsletteru Novinky 
v LINETu a v časopise KOMFORT. 

 

5. Distribuce výher 

Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém 

profilu a po získání jeho kontaktních údajů mu bude soukromá výhra zaslána na 

kontaktní adresu. Výhra pro oddělení zaměstnavatele výherce v podobě školení 

LINET akademie, bude zrealizována na základě dohody mezi pořadatelem a 

výhercem. 

 

6. Obecná ujednání 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit 
či změnit její pravidla. 

Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat 
soudní cestou ani alternativně plnit. 

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto 
učiněno písemně ve formě dodatku k Pravidlům soutěže a zveřejněno na 
www.linet.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.  

Pořadatel, nenese odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé v rámci sítě 
elektronických komunikací při přístupu na www.linet.cz (např. výpadky na straně 
providerů, telefonních operátorů, atd.). 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, 
sporných případech, stížnostech týkajících se této soutěže s konečnou platností. 

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k nahlédnutí na www.linet.cz 

 

 

7. Osobní údaje, autorská práva 

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn 
bezplatně užít jména, příjmení a fotografii s produktem v těchto médiích:www.linet.cz, 
https://www.facebook.com/linetceskarepublika/ , newsletteru Novinky z Linetu a 
časopise KOMFORT. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím 
poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze Linet, spol. s r. o., se 
sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný, vedená u městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou C 163 (dále jen „Pořadatel“), jakožto správce (dále jen Společnost), a s 
jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury, a 
použitím údajů pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, 
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i 
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 
480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let) s tím, že 
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k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle 
§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj 
souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má 
právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, 
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o 
dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit a případně se s 
podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. 
Sochora 27, Praha 7. 

 

V Želevčicích dne 15.10.2020 

 


