
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel B2A soutěže  
"Probuď v sobě ajťáka a vyhraj iPhone!", 

 která je pořádána během online veletrhu pracovních příležitostí iKariéra 2021 (dále jen „soutěž“). 
 
Pořadatelem soutěže je společnost: 
 
B2A Software Development s.r.o. 
IČO: 03322220, 
se sídlem Lešetín II 651, 760 01 Zlín 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100012 
 
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) 
 
I. Termín a místo konání soutěže: 
 
1. Soutěž probíhá dne 14.4.2021 od 9:00 do 16:00 hod (dále jen „termín konání soutěže“) 
prostřednictvím online veletrhu pracovních příležitostí iKariéra 2021 na adrese http://b2a.cz/soutez 
(dále jen "místo konání"). 
 
II. Účastníci soutěže: 
 
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, s doručovací adresou na území České nebo 
Slovenské republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), která je zároveň 
zaregistrovaným účastníkem online veletrhu pracovních příležitostí iKariéra 2021. Osoby mladší 18 let 
se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je 
pořadatel soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas 
zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady 
vyloučit. Pořadatel je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v 
písemné formě a soutěžící je povinen pořadateli tento písemný souhlas zákonného zástupce předložit. 
Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas bude ze soutěže vyloučen. 
 
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli či ke všem 
s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu 
blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
3. Ze soutěže je dále vyloučen každý soutěžící, který jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům, 
poruší je nebo nesplní požadované podmínky soutěže. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení 
těch soutěžících, u nichž je důvodné podezření, že v soutěži uplatňují podvodné nebo nečestné 
praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze 
soutěže je také každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje, či který se 
přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.  
  
III. Výhry v soutěži a jejich předání: 
 
1. Soutěží se o věcné ceny viz níže: 
 
1. cena - 1 x  iPhone SE 2nd generation 
2. cena - 1 x  bezdrátová rychlonabíjecí power banka iStyle 
3. cena - 1 x  bezdrátová nabíječka iStyle s technologií Qi 
 
(dále jen “výhra” nebo "výherní cena") 
Do soutěže jsou vloženy celkem 3 výhry.  
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Každý soutěžící v soutěži může získat maximálně 1 ks výhry. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr designu u jednotlivých výher dle vlastního uvážení. 
 
2. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území 
České nebo Slovenské republiky, kterou výherce sdělí pořadateli, jakmile bude výherce pořadatelem 
zkontaktován o získané výhře způsobem viz čl. III. bod. 3 těchto pravidel. 
 
3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 5 
pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím telefonického zkontaktování 
soutěžícího pořadatelem na číslo uvedené v soutěžním formuláři (dále "výherní zpráva"). Pokud 
soutěžící nepřijme ani třetí telefonickou výzvu pořadatele, výhra bez náhrady propadá.  
 
Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět, a v rámci této odpovědi uvést své jméno, 
příjmení, rok narození, emailovou a doručovací adresu. Na emailovou adresu soutěžícímu přijde ještě 
písemná informace o výhře (dále "emailové potvrzení"), spolu s požadavkem na potvrzení kontaktních 
údajů k možnému předání výhry. Zasláním těchto údajů pořadateli soutěžící souhlasí se zpracováním 
osobních údajů: jméno, příjmení, rok narození, telefonní kontakt, doručovací adresa a e-mail; a to v 
rozsahu uvedeném v čl. V. bod. 1. těchto pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní 
emailovou zprávu nedoručí pořadateli do 3 dnů ode dne kontaktování pořadatelem, ztrácí nárok na 
výhru, a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra 
bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 dnů od termínu konání soutěže. Součástí 
emailového potvrzení mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, 
které je výherce povinen respektovat. 
 
4. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu 
během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, 
propadá tato výhra pořadateli soutěže. 
 
5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži 
či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění 
identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné 
doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch 
pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu. 
 
6. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jedním emailovým kontaktem. V případě 
porušení této povinnosti je pořadatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit. 
 
 IV. Mechanika soutěže a určení výherců: 
 
1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v termínu konání soutěže: 
 
a. vyplní kontaktní formulář dostupný na webové adrese http://b2a.cz/soutez, kde uvede své jméno, 
příjmení, rok narození, studovanou vysokou školu, svou platnou emailovou adresu a telefonní kontakt. 
A dále připojí svůj aktuální a platný životopis. 
 
b. vyřeší soutěžní úkoly (dále jen "soutěžní úkoly) a odpovědi zaznamená do příslušných kolonek. 
 
c. odešle své odpovědi, a zároveň odesláním potvrzuje a uděluje pořadateli soutěže souhlas se 
zpracováním osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyhodnocení soutěže. 
 
Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem odeslání svých odpovědí, a za předpokladu splnění 
veškerých podmínek soutěže. 
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Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi odeslané mimo dobu konání soutěže, ani odpovědi, které 
budou svým obsahem porušovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky nebo budou v 
rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 
 
2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou, s jednou platnou emailovou adresou, na 
kterou má rovněž registrovaný profil na online veletrhu pracovních příležitostí iKariéra. V případě 
vyplnění a zaslání více soutěžních formulářů jedním soutěžícím, je tento soutěžící ze soutěže 
automaticky vyloučen. V případě zaslání formuláře s nepravdivými údaji nebo s údaji duplicitními je 
soutěžící rovněž ze soutěže vyloučen. 
 
3. Určení výherců: 
 
Ze správných odpovědí zaslaných pomocí soutěžního formuláře budou výherní ceny losovány. V 
soutěži se udělují celkem 3 výhry (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel). Výhru tedy obdrží maximálně 3 
vylosovaní soutěžící, kteří správně zodpověděli všechny soutěžní úkoly. 
 
Losování výherců proběhne po skončení veletrhu. Výherci budou poté zveřejněni na stránkách 
http://kariera.b2a.cz  v sekci "Novinky", a to nejpozději do 5 pracovních dní od vyhodnocení soutěže. 
 
Pro vyloučení všech pochybností si pořadatel vyhrazuje právo, že v případě, kdy: 
 
i) zašle správnou odpověď pouze jeden ze soutěžících, ocení pořadatel tohoto soutěžícího právě 3. 
výherní cenou dle čl. III. bod. 1 těchto pravidel. 
 
ii)  zašlou správnou odpověď pouze dva soutěžící, rozlosuje pořadatel mezi tyto soutěžící 2. a 3. výherní 
cenu dle čl. III. bod. 1 těchto pravidel. 
 
iii) pořadatel neuzná žádnou ze soutěžních odpovědí za správnou, může naložit s výhrami dle vlastního 
uvážení.  
 
V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy: 
 
1. Odesláním soutěžního formuláře bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho 
osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. IV. bod. 1. těchto pravidel (dále jen „údaje“) 
společností B2A Software Development s.r.o., se sídlem Lešetín II 651, Zlín, PSČ: 760 01, IČO 03322220 
jakožto správce (dále jen jako „Společnost“). Dále soutěžící uděluje dobrovolný souhlas k užití údajů v 
rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro náborové účely Společnosti, tj. 
nabídka pracovních příležitostí, stáží či praxe; a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření 
nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 
§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně 
kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že 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 povinností Společností nebo 
zpracovatele se může soutěžící obrátit na Společnost či zpracovatele.  
 
2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je 
oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského 
zákoníku, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno, příjmení a studovanou školu v médiích (včetně 
internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží,  
a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy 
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účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení 
soutěže. 
 
  
VI. Závěrečná ustanovení: 
 
1. Pořadatel, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se 
této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její 
pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a 
pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na 
adrese http://kariera.b2a.cz. 
 
2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, a měnit podmínky předávání 
výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v 
souladu s pravidly soutěže. 
 
3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v 
soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit 
konkrétnímu výherci, případně je nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají 
pořadateli soutěže. 
 
4. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou 
účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 
 
5. Pořadatel také není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V 
případě pochybností o splnění podmínek soutěže pořadatelem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 
 
6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle 
vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky 
a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, které jsou uvedena v těchto 
pravidlech. 
 
7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje 
pořadatel soutěže. 
 
8. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné 
podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. 
 
9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat.  
 
10. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní 
nároky vůči společnosti IAESTE Czech Republic, resp. že společnost IAESTE Czech Republic je od 
jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. 
 
11. Pravidla budou dostupná na odkaze http://kariera.b2a.cz/pravidla_souteze_ikariera21.pdf. 
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