Dodatek č. 1
k pravidlům soutěže „Objevte planetu, kde obrázky ožijí“

Smyslem tohoto dodatku č. 1 je závazná úprava pravidel soutěže „Objevte planetu, kde
obrázky ožijí“.
V souladu s čl. 6 odst. 6.8 pravidel soutěže „Objevte planetu, kde obrázky ožijí“ (dále jen „soutěž“ a
„pravidla soutěže“), pořadatel soutěže, společnost Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov,
Karla Engliše 6/3201, PSČ 150 00, IČ: 604 88 743, vyhlašuje upřesnění pravidel soutěže, a to
následovně:
I.
1. Podle čl. 4 odst. 4.5 pravidel soutěže platí, že je organizátor soutěže oprávněn s konečnou
platností vyloučit soutěžícího v případě, že bude mít důvodné podezření, že soutěžící dosáhl
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými
mravy či veřejným pořádkem a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Pro vyloučení
pochybností tímto pořadatel a organizátor soutěže upřesňují, že za podvodné jednání ve
smyslu citovaného ustanovení pravidel soutěže je považováno i to, pokud soutěžící obdrží
v soutěži pro svůj soutěžní příspěvek hlasy, u nichž je dáno důvodné podezření, že osoby,
které tyto hlasy udělily, uplatnily nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové
praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
a. hlasování, která byla odeslána pomocí automatizované služby (podle rozboru IP
adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), která byla odeslána
během krátkého časového intervalu z jedné IP adresy nebo ze shodného bloku IP
adres nebo která byla odesílána v pravidelných časových intervalech, které se blíží
nastaveným limitům,
b. hlasování, která byla odeslána z neidentifikovatelných IP adres nebo IP adres
anonymizačních služeb,
c. použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.),
nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,
d. účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především
prostřednictvím profesionálních výherních služeb,
e. účast prostřednicím technického zařízení třetí osoby (s jejím vědomím i bez jejího
vědomí).
2. Pro vyloučení pochybností pořadatel dále upřesňuje, že je plně na uvážení organizátora, zda ve
shora uvedených případech vyloučí buď přímo soutěžícího, nebo pouze soutěžícímu odebere
hlasy, u nichž je podezření, že byly uděleny nekalým, podvodným nebo nečestným způsobem
ve výše uvedeném smyslu. Je též plně na zvážení organizátora, zda umožní soutěžícímu, aby
vyvrátil důvodné podezření, že hlasy pro jeho soutěžní příspěvek byly získány nedovoleným
způsobem, anebo zda rozhodne o postupu uvedeném v předchozí větě bez další komunikace se
soutěžícím. Konečné rozhodnutí v uvedených případech náleží výlučně organizátorovi
soutěže.
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II.
Ostatní ustanovení pravidel soutěže zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
Tento dodatek č. 1 k pravidlům soutěže se stává součástí pravidel soutěže okamžikem svého
zveřejnění na internetových stránkách www.kinder.cz.
V Praze dne 17. února 2020
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