Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže E.ON Energy Globe „Divoká karta“
Vyhlašovatelem hlasovací soutěže, jež bude probíhat v rámci soutěže E.ON Energy Globe (dále také
jen „hlasovací soutěž“), je společnost E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem: F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, spisová značka: B 1390 vedená u
rejstříkového soudu v Českých Budějovicích. Organizační zajištění internetového hlasování provádí
společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, 370
01, společnost zapsaná u KS České Budějovice, sp. zn. C, 15066, IČO: 25733591
1. V rámci soutěže E.ON Energy Globe, jejíž pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách
www.eon.cz/energy-globe, může široká veřejnost hlasovat o nejlepší energeticky úsporný
projekt v rámci hlasování o „divokou kartu“. 6 nominovaných projektů do „divoké karty“
vybrala v rámci řádného hodnocení všech přihlášených projektů do soutěže E.ON Energy
Globe dle pravidel soutěže odborná porota E.ON Energy Globe. Nominovaný projekt,
kterému bude zasláno nejvíce platných hlasů, se následně stane vítězným projektem „divoké
karty“ a zařadí se mezi finálové projekty soutěže, které rovněž vybrala odborná porota E.ON
Energy Globe v rámci řádného hodnocení všech přihlášených projektů dle pravidel soutěže
E.ON Energy Globe. Hlasující fyzická osoba z široké veřejnosti se hlasováním pro nejlepší
nominovaný projekt v rámci „divoké karty“ soutěže E.ON Energy Globe zároveň též účastní
hlasovací soutěže, jejíž pravidla jsou součástí tohoto dokumentu. Účelem hlasovací soutěže
pro veřejnost ani samotné soutěže E.ON Energy Globe není podpora prodeje, ani tyto soutěže
nemají za cíl propagovat vyhlašovatele či jeho produkty. Hlavním cílem hlasování je zjistit,
který z projektů nominovaných v rámci „divoké karty“ soutěže E.ON Energy Globe se
nejvíce líbí veřejnosti. Účast na hlasovací soutěži je umožněna všem a není nikterak omezena
ani podmíněna (s výjimkou omezení uvedeného v čl. 15 těchto pravidel).
2. Hlasování o nejlepší projekt v rámci „divoké karty“ soutěže E.ON Energy Globe probíhá
v termínu 23. 5. – 30. 6. 2022. prostřednictvím online hlasování na webových stránkách
www.eon.cz/energy-globe. Udělit hlas lze jakémukoliv z 6 nominovaných projektů „divoké
karty“ soutěže E.ON Energy Globe.
3. Hlasující může udělit svůj hlas vždy jednomu projektu z šesti nominovaných v rámci „divoké
karty“.
4. Každý hlasující se do hlasovací soutěže automaticky zapojí tím, že zašle hlas pomocí
internetového hlasování na www.eon.cz/energy-globe (tj. vyplní hlasovací formulář na tomto
webu tak, že uvede úplně a správně všechny požadované údaje a zvolí jeden nominovaný
projekt, kterému by chtěl udělit svůj hlas a následně tento svůj hlas potvrdí kliknutím na
odkaz, který mu bude zaslán do jím uvedeného e-mailu zadaného v hlasovacím formuláři).
Hlasování se každý hlasující může zúčastnit jen jednou, tzn. každý hlasující může hlasovat
vyplněním pouze jednoho hlasovacího formuláře. Při vyplnění hlasovacího formuláře je
povinně vyplňovaným údajem kromě jména a příjmení hlasujícího i e-mail, přičemž tento
údaj se kontroluje při případném dalším hlasování a v případě, kdy vyhlašovatel zjistí použití
stejného e-mailu, již není možné hlasovat.
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5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit hlasujícího z hlasovací soutěže v případě, že bude
mít důvodné podezření z možné manipulace výsledků hlasovací soutěže tímto hlasujícím
(například neoprávněným zásahem do administrace, použitím hlasovacích robotů apod.),
hlasující bude jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem
a/nebo se dopustí jiného podvodného jednání v souvislosti se soutěží. V případě vyloučení
hlasujícího z hlasovací soutěže budou všechny jím odeslané hlasy považovány za neplatné a
hlasující nemá právo na náhradu nákladů či jakékoliv jiné újmy, která by mu v této
souvislosti mohla vzniknout.
6. Každý hlasující (který hlasoval, správně vyplnil hlasovací formulář a potvrdil hlasování ve
svém emailu způsobem dle postupu uvedeného v čl. 4 těchto pravidel), se zároveň může
zapojit do hlasovací soutěže pro veřejnost.
Výhry pro hlasující:
 1. cena
Poukaz v hodnotě 10 000 Kč na víkendový pobyt pro dva, spolu s wellness programem a
konzumací zdarma v hotelu a vinařství Galant v Mikulově.
 2. – 6. cena
Dárkový balíček od společnosti Sonnentor v hodnotě 2 500 Kč.
 7. – 11. cena
Dárkový balíček přírodní opalovací kosmetiky od společnosti Amazinc! v hodnotě
2 500 Kč.

7. Jednotliví výherci budou losováni za dozoru nezúčastněné nezávislé osoby 7. července 2022.
Losování bude probíhat pomocí funkce RANDBETWEEN, Microsoft Office generující
náhodná čísla, která jsou k jednotlivým odevzdaným hlasům přiřazena.
8. Vyhlašovatel ani společnost, která hlasování organizačně zajišťuje, neodpovídají za
nedoručené hlasovací formuláře odeslané pomocí internetového hlasování zaslané hlasujícím
v průběhu této soutěže. Vyhlašovatel ani společnost, která hlasování organizačně zajišťuje,
neodpovídají ani za nedoručení výzvy k potvrzení hlasování na emailovou adresu určenou
hlasujícím soutěže v případě nefunkčnosti, změny, přeplnění či zrušení e mailové adresy
daného hlasujícího.
9. Jména výherců z řad hlasující veřejnosti budou následně rovněž zveřejněna na webové
stránce E.ON Energy Globe dne 11. července 2022.
10. Každý výherce z řad hlasující veřejnosti se o získání ceny dozví rovněž prostřednictvím emailu, a to nejpozději do 31. 7. 2022 a zároveň bude vyzván k převzetí výhry v čase a místě
určeném vyhlašovatelem. Daný výherce bude tímto způsobem informován na e-mailovou
adresu uvedenou v hlasovacím formuláři. Pokud na e-mail v přiměřené době nezareaguje,
bude kontaktován na e-mailovou adresu ještě jednou. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za
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nedoručení oznámení o výhře v případě nefunkčnosti, změny, přeplnění či zrušení e-mailové
adresy daného výherce. Pokud některý výherce nebude do 30 kalendářních dnů od doručení
oznámení o výhře prostřednictvím druhého e-mailu reagovat na výzvu k převzetí ceny, popř.
si cenu v dohodnutém termínu nepřevezme nebo cenu odmítne, jeho cena propadá
vyhlašovateli soutěže.
11. U nezletilých osob je v případě získání výhry nutný souhlas zákonného zástupce k převzetí
této výhry. Nebude-li tento souhlas zákonného zástupce k převzetí výhry udělen, propadá
taková cena vyhlašovateli soutěže.
12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit jakoukoli z výše v čl. 6 uvedených cen cenou
obdobného typu a odpovídající hodnoty. Hlasující si nemůže nárokovat jinou výhru, než která
mu přísluší dle těchto pravidel. Každý hlasující bere na vědomí, že výhru v hlasovací soutěži
nelze směnit za hotovost, a že ji nelze vymáhat soudní cestou.
13. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této hlasovací soutěže, upravit je nebo
doplnit, včetně možnosti tuto hlasovací soutěž o věcné ceny kdykoli přerušit či zcela odvolat.
Případné změny těchto pravidel budou zveřejněny stejným způsobem jako tato pravidla.
14. Vyhlašovatel hlasovací soutěže zajistí uhrazení srážkové daně, kterou je zatížena výhra
v souladu s příslušnými právními předpisy (§10 a § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů).
15. Hlasovací soutěže se rovněž mohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném
poměru ke společnostem skupiny E.ON Czech (zejména tedy ke společnostem E.ON Česká
republika, s.r.o., IČO: 25733591, E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, E.ON Energie, a.s.,
IČO: 26078201, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČO 25155750, E.ON Telco,
s.r.o., IČO 06387551), anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
16. Hlasující, který je fyzickou osobou, jako subjekt údajů, bere odesláním svého hlasu na
vědomí, že výše zmíněný vyhlašovatel bude zpracovávat identifikační a kontaktní osobní
údaje hlasujících pro účely evidence soutěžících a vyhlášení výherce soutěže, když toto
zpracování je nezbytné pro účely plnění smlouvy (vzájemných a práv a povinností). Osobní
údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a následně budou archivovány po dobu 5
let.
Hlasující zároveň bere na vědomí, že v případě výhry mohou být jeho identifikační údaje (v
rozsahu jméno, příjmení) včetně informace o výhře v soutěži zveřejněny na internetových
stránkách E.ON Energy Globe, a to na základě oprávněného zájmu Vyhlašovatele.
Současně bere účastník soutěže na vědomí následující skutečnosti:
Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo vyhlašovatel,
společnost E.ON Energie, s.r.o., a dále jím pověření zpracovatelé, zejména pak společnost,
která hlasování organizačně zajišťuje, v tomto případě společnost E.ON Česká republika,
s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01, společnost zapsaná u KS
České Budějovice, sp. zn. C, 15066, IČO: 25733591
Účastník soutěže má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup
k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo
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podat námitku proti zpracování. Pokud by účastníkovi Soutěže správce nevyhověl, má
účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů jsou také trvale dostupné
další informace o prováděném zpracování osobních údajů.
17. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady ceny získané v hlasovací soutěži.
Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za případné škody vzniklé výherci v souvislosti s
užíváním výhry. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí
souvisejícího s konáním hlasovací soutěže. Účast v hlasovací soutěži a všechna práva s tím
spojená jsou nepřevoditelná.
18. Podrobná pravidla hlasovací soutěže jsou zveřejněna na internetových stránkách
vyhlašovatele. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli
materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto podrobných pravidel, má přednost text těchto
pravidel.
19. Hlasovací soutěž se řídí právem České republiky.
20. Účast v hlasovací soutěži je dobrovolná a hlasující svou účastí v hlasovací soutěži vyjadřuje
svůj souhlas s těmito úplnými pravidly
Výše uvedená pravidla v tomto znění jsou účinná ode dne 23. 5. 2022

________________________

________________________

E.ON Energie, a.s.

E.ON Energie, a.s.

Ing. Tomáš Brych

Ing. Simona Bláhová
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