
MILÝ JEŽÍŠKU, K VÁNOCŮM SI PŘEJI…
VÁNOČNÍ VÝZVA PRO DĚTI

1. Do vánoční výzvy je možné se zapojit v období od  
17. 11. 2022 do 17. 12. 2022. Jejím cílem je inspirovat 
rodiče k podpoře dětské fantazie a tvořivosti při tvorbě 
vánočních přání.

2. Splnit všechna dětská přání a sny se nám nepodaří, 
ale jedno, nejpoutavější přání odměníme jedním zlatým 
investičním 1g slitkem Lady FORTUNA.

3. Vánoční výzva je určena pro děti ve věku od 7  
do 12 let. Do vyhodnocení budou zahrnuty všechny 
dopisy Ježíškovi, které budou doručeny společnosti 
IBIS InGold do 17. 12. 2022 včetně prostřednictvím 
kontaktního formuláře, který je k dispozici na webu 
společnosti, případně bude zprostředkován na firemních 
sociálních sítích. Doručení zprávy bude odesílateli 
potvrzeno na kontaktní e-mail odesílatele uvedený ve 
formuláři. Prvních 100 dětí, které se podělí o svá přání, 
získá malou pozornost jako poděkování za účast.

4. Nárok na odměnu získá zákonný zástupce školáka/školačky, který/á vlastnoručně vytvoří (tzn. je autorem) 
nejpoutavější vánoční dopis Ježíškovi a jeho kopii (kvalitní, čitelný scan či fotografii) zašle společnosti  
IBIS InGold. Hodnocena bude obsahová, textová i vizuální nápaditost zpracování.

5. V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je třeba, aby v kontaktním formuláři bylo uvedeno jméno 
a věk dítěte, které se do vánoční výzvy zapojilo. Vzhledem k tomu, že případnou výhru bude přebírat osoba 
oprávněná jednat za dítě, bude třeba také poskytnout jméno, příjmení, kontaktní e-mailovou adresu, 
případně telefonní číslo a doručovací adresu zákonného zástupce dítěte.

6. Autorská práva vztahující se na příspěvky (v podobě obrázkového i textového materiálu) zaslané v rámci 
vánoční výzvy jsou zákonnými zástupci nezletilých dětí postoupena v plném rozsahu a bez nároku na jakékoliv 
finanční náhrady firmě IBIS InGold. Zaslané dopisy mohou být zveřejňovány bez časového omezení ve všech 
běžně používaných médiích společnosti IBIS InGold, samostatně nebo jako součást marketingového materiálu 
nebo prezentace společnosti. V případě, že součástí zaslaného příspěvku budou fotografie, pak osoba, která 
je zaslala, souhlasí také s jejich zveřejněním.

7. Výběr nejpoutavějšího dopisu provede hodnoticí komise zaměstnanců IBIS InGold ve složení: Miroslava 
Sojková, Petr Špičák a Pavel Pokorný. Hodnotí se obsahové sdělení, kreativita zpracování a celkový 

PODMÍNKY

Společnost IBIS InGold, a. s. připravila pro děti našich zákazníků a fanoušků na sociálních sítích vánoční zábavnou 
výzvu pro rok 2022. Zapojit se mohou osoby, které souhlasí s podmínkami uvedenými níže a tyto také splňují.



V Praze 16. 11. 2022

vizuál zaslaného díla. Každý člen hodnoticí komise bude moci ke každému kritériu přidělit body  
ve stupnici od 1 do 10 bodů (10 bodů pro ten z dopisů, který nejvíce zaujal). V případě shodného celkového 
počtu bodů u více obrázků, proběhne u nich opakované hodnocení, až do okamžiku, kdy bude vybrán jeden  
s nejvyšším počtem bodů.

8. Autor vítězného dopisu bude zveřejněn v médiích společnosti IBIS InGold nejpozději do 23. 12. 2022. Zákonný 
zástupce autora vyhodnoceného dopisu bude kontaktován na e-mailové adrese, kterou uvedl ve formuláři při 
odeslání obrázku.

9. V případě, že se vyhodnoceného nepodaří kontaktovat do 31. 12. 2022, anebo odměnu odmítne převzít, 
přechází nárok na odměnu na dalšího v pořadí. Zároveň je stanoveno, že výhra nemůže být kompenzována 
formou peněz.

10. Vedení společnosti IBIS InGold, a. s. si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností dle vlastního 
uvážení. Dále si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit výzvu či změnit její pravidla. Odměna nemusí být 
předána, pokud by k jejímu získání došlo nečestným či spekulativním jednáním.

1. Zapojením se do vánoční výzvy pro děti uděluje účastník společnosti IBIS InGold, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 255 25 433, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18920 (dále 
jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující 
osobní údaje:

• jméno a příjmení,

• e-mailová adresa,

• telefonní číslo,

• kontaktní adresa,

• jméno a věk dítěte zařazeného do vánoční výzvy pro děti, jehož je zákonným zástupcem.

V případě ikonografického materiálu se souhlas vztahuje i na poskytnuté fotografie.

2. Výše uvedené údaje budou zpracovány v souvislosti se zapojením dítěte, jehož je účastník zákonným 
zástupcem, ve vánoční zábavné výzvě pro děti s názvem „Milý Ježíšku, k Vánocům si přeji…“. Pokud udělí 
účastník souhlas s marketingovou komunikací, pak i k tomuto účelu.

3. Bližší informace o tom, jak bude společnost IBIS InGold zpracovávat předané osobní údaje, jsou k dispozici 
v Právním prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách společnosti IBIS InGold (pod následujícím 
odkazem).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://ibis.ibisingold.com/Main.aspx?M_=FOO&CT_=SDI&COUNTRY=CZ

