
 
  

Soutěž #ColgateSmileOn #ColgateSmileonCzechia společnosti Colgate-
Palmolive  

Podmínky  

Tyto podmínky (dále jen Podmínky) soutěže #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia značky 
Colgate Max White (dále jen Soutěž) si prosím důkladně pročtěte. Účast v této Soutěži bude 
představovat Váš souhlas s dodržováním těchto Podmínek. Jakákoliv účast v Soutěži znamená 
přijetí těchto Podmínek. 

1. Pořadatel: V rámci České republiky zajišťuje průběh soutěže společnost COLGATE-
PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 
Praha 8 (dále jen Pořadatel).  
 

2. Způsobilost k účasti: Této Soutěže #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia značky Colgate 
Max White se mohou účastnit osoby s pobytem na území některého z následujících 
evropských trhů: Velká Británie, Irsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Francie, Belgie, 
Nizozemí, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Polsko, Rumunsko, Česká republika, 
Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Albánie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, 
Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Slovinsko, Srbsko, Německo, Rakousko a Švýcarsko. 

 
Účastníci musí být starší 18 let, nesmí být zaměstnanci Pořadatele, členy jejich nejbližší 
rodiny, zástupci Pořadatele ani osoby, které jsou s touto Soutěží jinak profesionálně spojeny.  
Účastníci musí mít účet na sociální síti Instagram, který je veřejný, aby byly příspěvky 
viditelné pro Pořadatele.  

Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které odešlou příspěvky do Soutěže 
#ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia (jednotlivě dále jen Účastník a společně dále jen 
Účastníci). Aktuální znění Podmínek této Soutěže je dostupné na webové stránce Colgate 
www.colgate.cz/colgatesmileon. Povinností Účastníků je, aby si na uvedené URL adrese 
ověřili aktuální znění Podmínek.    

 

3. Jak se zapojit:  Účastníci se mohou do Soutěže #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia 
zapojit tak, že nasdílí svůj příběh #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia jako příspěvek na 
Instagramu s hashtagem #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia během Doby trvání 
soutěže, aby měli šanci stát se Ambasadorem značky pro Colgate Max White a také jednou z 
tváří Colgate Max White v placené inzerci v médiích.  Příspěvek by měl být buď v podobě 
obrázku spolu s popiskem, nebo v podobě videonahrávky. Účastníci mohou označit přátele, 
aby je tak vybídli k účasti, přičemž však označení nezakládá účast osoby v Soutěži.  Všichni 
Účastníci musí dodržovat tyto Podmínky, zejména Požadavky na účast uvedené níže v bodě 
4. 

 
4. Požadavky na účast:  

a. Účastníci musí mít účet na Instagramu, který je veřejný, aby byly příspěvky viditelné 
pro Pořadatele. 

b. Každý Účastník může mít pouze jeden soutěžní příspěvek. 
c. Každý soutěžní příspěvek by měl zahrnovat pouze jednoho Účastníka. 

http://www.colgate.fr/colgatesmileon


 
d. Za účast v této Soutěži se neplatí žádný vstupní poplatek a není nutné provést žádný 

nákup. 
e. Účastí na Soutěži #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia dávají všichni Účastníci 

Pořadateli a společnostem ve skupině Colgate-Palmolive, přidruženým 
společnostem, zaměstnancům a zástupcům svůj souhlas s (1) pořizováním jejich 
fotografií / videozáznamů (dál společně jen Záznamy), a (2) používáním a 
zveřejňováním Záznamů spolu s jejich snímkem (snímky) a/nebo jménem (jmény), 
titulem, životopisnými údaji, citací (citacemi), podobiznou (společně dále jen Obsah) 
pro účely neomezeného celosvětového použití v jakýchkoliv médiích a pro účely 
reklamy a propagace značky Max White v jakékoliv formě. Účastníci rovněž udělují 
Pořadateli oprávnění k používání jejich Obsahu pro Soutěž #ColgateSmileon 
#ColgateSmileOnCzechia, který byl zveřejněn na Instagramu, na kanálech společnosti 
Colgate-Palmolive a v propagačních materiálech. Pokud Účastníci po vložení 
příspěvku chtějí tento svůj souhlas a oprávnění udělené výše zrušit, měli by příslušný 
příspěvek ze svého Instagramového profilu smazat. 

f. Účastí v Soutěži se Účastníci zavazují, že se ve svých příspěvcích vyvarují 
následujících komentářů /podnětů zahrnujících mimo jiné: 

i. hanlivé, urážlivé, obscénní, rasistické, sexistické a homofobní komentáře / 
podněty; 

ii. projevy, útoky a poznámky, které se zdají být výhružné, vulgární, urážlivé 
nebo které podněcují nenávist či diskriminaci; 

iii. napodobování, nezákonné komentáře / podněty nebo komentáře / podněty, 
které porušují jakékoliv zákony nebo vlastnické či jiné právo (práva) jakékoliv 
třetí strany (stran), nebo které jejich porušení podněcují; 

iv. jakékoliv projevy obsahující vulgární, rouhavá, násilná nebo nepřátelská 
slova nebo nadávky;  

v. jakékoliv komentáře / podněty, které by měly nepříznivý dopad na 
Pořadatele nebo kteroukoliv ze značek Pořadatele nebo které by dávaly 
najevo opovržení nebo by Pořadatele nebo kteroukoliv ze značek Pořadatele 
zesměšňovaly.   

g. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka, pokud by se Pořadatel 
domníval, že jakýkoliv soutěžní příspěvek nebo předchozí jednání Účastníka jsou v 
rozporu s výše uvedeným jednáním. Pořadatel postupuje v této věci dle svého 
výhradního a plného uvážení a jeho rozhodnutí je konečné. 

h. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, zrušení nebo odložení Soutěže 
#ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia a zúčastněných trhů bez předchozího 
upozornění.  

i. Příspěvek může být považován za neplatný, pokud  
i. nesouvisí se Soutěží #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia; 

ii. Pořadatel považuje příspěvek za nevhodný nebo nesrozumitelný. 
j. Má se za to, že účastí v Soutěži #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia Účastníci s 

těmito Podmínkami souhlasili a jsou jimi vázáni.    
k. Příspěvky, které budou učiněny z komerčních profilů, včetně obchodních profilů, 

profilů spotřebitelských skupin nebo třetích stran, nebudou do Soutěže 
akceptovány.  Nekompletní nebo nečitelné příspěvky a příspěvky, které zcela 
nesplňují požadavky těchto Podmínek, budou ze Soutěže vyloučeny a nebudou se 
brát v úvahu.  

l. Pokud bude zřejmé, že Účastník používá počítač či počítače, aby jakékoli požadavky 
stanovené těmito Podmínkami obešel, např. pomocí „skriptu“, „hrubé síly“, 
maskováním své identity zfalšováním IP adres, využíváním jiné než své vlastní 



 
identity nebo jakýmikoliv jinými automatickými prostředky zvyšoval zájem o své 
příspěvky v Soutěži  #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia způsobem, který 
neodpovídá duchu Soutěže, budou příspěvky takového Účastníka vyloučeny ze 
Soutěže a případně nabídnutá role Ambasadora značky Max White bude 
zneplatněna.    

m.  Pořadatel může po vítězném Účastníkovi požadovat prokázání totožnosti a věku. 
Způsob prokázání totožnosti, který je pro účely ověření považován za vhodný, je na 
uvážení Pořadatele.    

n. Pořadatel neodpovídá za případné pozdní, nesprávně adresované nebo nekompletní 
příspěvky, ani za následky útoků hackerů, poruchy elektronického vybavení, 
počítačové přenosy a/nebo síťová připojení, a nenese odpovědnost ani za případné 
nepřesnosti informací nebo technické či lidské chyby, ke kterým může při zpracování 
příspěvků dojít.   Fakt, že byl příspěvek odevzdán, neznamená, že byl příspěvek přijat 
ze strany Pořadatele. 

o. Pořadatel a jakékoli přidružené společnosti nenesou jakoukoli odpovědnost za 
jakékoli vady a chyby, které jsou nad rámec kontroly Pořadatele. V případě, že by 
Soutěž #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia byla ohrožena z jakékoliv příčiny, 
která je nad rámec kontroly Pořadatele (mimo jiné včetně útoků hackerů a virů) a 
která podle výhradního názoru Pořadatele poškozuje nebo narušuje vedení, 
zabezpečení nebo poctivost soutěže #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia, 
vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého výhradního uvážení Soutěž #ColgateSmileon 
#ColgateSmileOnCzechia zcela nebo částečně pozměnit, pozastavit nebo ukončit.  

p. Role Ambasadora značky Max White je nepřevoditelná a není za ni poskytována 
žádná peněžní náhrada.    

q. Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, ztrátu, závazky, zranění, náklady, 
výdaje nebo pohledávky, které Účastníkům vzniknou v důsledku účasti v Soutěži 
nebo v důsledku převzetí ceny.  

r. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a závazné a nebude vedena žádná 
korespondence.  

 
5. Doba trvání Soutěže: Soutěž bude probíhat od 1. července do 30. září 2019 (dále jen Doba 

trvání Soutěže). Příspěvky obdržené před zahájením Doby trvání Soutěže nebo po skončení 
Doby trvání Soutěže nebudou pro účely Soutěže brány v potaz. Pořadatel je  oprávněn Dobu 
trvání Soutěže prodloužit nebo zkrátit bez předchozího upozornění. 

 
6. Výběr ambasadora značky a odměna: 

a. Ambasadoři značky budou vybráni během dvoufázového procesu: 
1. Týmy porotců Colgate-Palmolive ze zúčastněných regionů posoudí všechny 

příspěvky v daném regionu a provedou užší výběr pěti Účastníků pro každý 
zúčastněný region (dále jen Užší výběr na regionální úrovni) nejpozději do 6. 
prosince 2019. Týmy porotců budou sestávat ze zástupců společnosti 
Colgate-Palmolive a jednoho nezávislého zástupce. 

2. Druhý tým porotců Colgate-Palmolive na úrovni evropské centrály 
společnosti Colgate-Palmolive pak posoudí všechny příspěvky, které se v 
soutěži #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia dostanou do Užšího 
výběru na regionální úrovni, a nejpozději do 31. ledna 2020 z nich vybere pět 
příspěvků, jejichž majitelé se stanou Ambasadory značky Max White 
(společně dále jen Ambasadoři značky Max White nebo jednotlivě dále jen 
Ambasador značky Max White).  Tým porotců bude sestávat ze zástupců 
společnosti Colgate-Palmolive a jednoho nezávislého zástupce. 



 
 

b. Ambasadoři značky Max White budou informováni přes Instagram.  Každý 
Ambasador značky Max White musí nominaci oficiálně akceptovat e-mailem do 72 
hodin od jejího oznámení.  Ambasadoři značky Max White budou muset podepsat 
potřebné  dokumenty týkající se práv duševního vlastnictví a dokumenty potřebné k 
tomu, aby mohly společnosti Colgate-Palmolive jejich obrázek / jméno / videa / 
podobiznu používat pro komerční účely.  Pokud tak Ambasador značky Max White 
neučiní do 72 hodin, bude diskvalifikován.  

c. Bude nutné, aby byl každý Ambasador značky Max White dostupný během předem 
určeného data na jaře 2020 pro účely účasti na natáčení/focení a pro poskytnutí 
rozhovoru v Paříži ve Francii, aby se příběhy Ambasadora značky Max White mohly 
stát součástí budoucí mediální kampaně Max White. Přesné datum natáčení bude 
potvrzeno. Pokud Ambasador značky Max White nebude v době natáčení/focení 
dostupný, o svou pozici Ambasadora značky Max White přijde.  Pořadatel poté 
vybere dalšího Ambasadora značky Max White ze zbývajících příspěvků z Užšího 
výběru na regionální úrovni. Ambasadoři značky Max White musí mít platný cestovní 
pas a musí mít potřebná povolení k návštěvě cílové země. Cesta nezahrnuje výdaje 
vzniklé v hotelu z následujících důvodů: útrata minibaru, pokojový servis, praní 
prádla, telefonní hovory, nákup filmů, další služby, jako např. lázně, internetové 
připojení, ani škody způsobené hotelu nebo třetím stranám.  
 

d. Fotografie a videonahrávky Ambasadorů značky Max White, které budou pořízeny v 
rámci natáčecího dne, budou následně použity v propagačních materiálech 
společností Colgate-Palmolive a na sociálních kanálech a webové stránce společností 
Colgate-Palmolive jako součást budoucí mediální kampaně Max White na podporu 
značky Max White v roce 2020 (společně dále jen Činnost Ambasadora značky Max 
White). Fotografie a videonahrávky Ambasadorů značky Max White Pořadatel dle 
svého výhradního a plného uvážení může nebo nemusí v reklamních materiálech 
společnosti Colgate-Palmolive a na sociálních kanálech a webové stránce společnosti 
Colgate-Palmolive použít. 
 

e. Role Ambasadora značky Max White je nepřevoditelná a není za ni poskytována 
žádná peněžní náhrada.  

f. Majitelé všech soutěžních příspěvků, které se dostanou do Užšího výběru na 
regionální úrovni (kromě Ambasadorů značky Max White), obdrží od Pořadatele 
dárkový balíček obsahující produkty z řady Max White v přibližné hodnotě do 50 eur. 

g. Vítězný účastník Pořadatele výslovně opravňuje k tomu, aby mohl prostřednictvím 
Internetu a/nebo prostředky, které považuje Pořadatel za vhodné, zveřejnit obrázek 
vítěze a uvést jeho celé jméno a město, v němž bydlí. 
  

7. Ochrana údajů:  Vaše osobní údaje použijeme pro účely vedení reklamní kampaně a pro 
účely jiného řízení našeho vztahu s Vámi.  Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních 
údajů, v nichž jsou uvedeny podrobné informace, včetně toho, jak můžete uplatnit svá 
individuální práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.  

 
a) Pořadatel respektuje Vaše soukromí v souladu se zákony na ochranu osobních údajů, 

mimo jiné včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU). Pokud v 
souvislosti se Soutěží #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia poskytnete 
Pořadateli své osobní údaje, bude je Pořadatel zpracovávat pouze v souvislosti se 



 
Soutěží #ColgateSmileon #ColgateSmileOnCzechia, pro účely evidence a v souvislosti 
s činnostmi, které se k Soutěži vztahují.   

b) Všichni Účastníci, kteří se dostanou do Užšího výběru na regionální úrovni, budou 
muset poskytnout následující osobní údaje: celé jméno, datum narození a doklad 
věku, doklad evropského rezidentství, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa a 
telefonní číslo pro účely kontaktování. 

c) Pět finálních Ambasadorů značky Max White budou muset poskytnout následující 
osobní údaje: celé jméno, datum narození a doklad věku, doklad evropského 
rezidentství, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo pro účely 
kontaktování a informace o cestovním pase pro účely rezervace cesty. 

d) Pořadatel a jeho přidružené společnosti po celém světě mohou pro tyto dohodnuté 
účely Vaše osobní údaje použít a sdílet. Kromě výše uvedeného budou Vaše osobní 
údaje uchovávány v tajnosti.  

 
8. Obecně:  

a. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo řízena ze strany 
Instagramu ani žádnou stranou, která je s Instagramem spojena. 

b.  V případě nezákonnosti, neplatnosti nebo nevynutitelnosti některého nebo všech 
ujednání z těchto Podmínek:   

1. Bude takovéto ujednání uplatněno v tom rozsahu, který je nezbytně nutný k 
zajištění toho, aby nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné nebylo. Pokud 
by to však nebylo možné:  

2. Bude takovéto ujednání od těchto Podmínek odděleno a zbývající ujednání 
Podmínek zůstanou plně platná a účinná.   

c. Výhry v Soutěži nejsou směnitelné za peníze.  


