
Claim: 
1. Instagramová soutěž o kytary Furch. 

Subclaim: 
1. "Vytvořte cover písně 'Tom's Diner' od Suzanne Vega a vyhrajte kytaru Furch. 

Pořadatel soutěže: 

Soutěž pořádá Furch Guitars s.r.o, se sídlem ve Velkých Němčicích, Městečko 27, 691 63, IČ: 27668002, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 50361/KSBR (dále jen 
„Provozovatel“). 

Účast v soutěži: 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže tím, že 
nahraje cover písně Tom's Diner od Suzanne Vega na Instagram pod hastagem #jamwithsuzanne. 
Nahráním videa  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly.  

Podmínky zařazení do soutěže: 

1. Vytvořte originální akustický cover písně Tom's Diner od Suzanne Vega. 

2. Vytvořené video s coverem písně nahrajte na svůj Instagram.  

3. U příspěvku použijte hashtag (#) jamwithsuzanne (#jamwithsuzanne). 

4. U příspěvku označte profil Furch Guitar (@furchguitars). 

5. Minimální délka nahraného videa (příspěvku) je 30 sekund. 

 

Povolené způsoby vytvoření coveru: 

1. Nahraný cover písně musí být nahraný akusticky. 

2. Cover může nahrát neomezený počet osob (vítěz jedna osoba). 

 

Co se v coveru a videu nesmí objevit: 

1. Vulgarismy a sexuální motivy 

2. Zbraně a drogy 

3. Rasistický podtext  

 

Účastník soutěže nahráním příspěvku pod hashtagem #jamwithsuzanne vstupuje do soutěže a 
potvrzuje, že: 

• souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu 
• je autorem vytvořeného příspěvku a coveru 
• ve videu a v písni nejsou vyobrazené žádné vulgarity, násilnosti a jiné nepublikovatelné 
vyobrazení 
• užitím příspěvku Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena 
práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených 
proti Provozovateli 
• souhlasí s tím, že v případě výhry bude okamžikem zvolení návrhu jako výherního uzavřena 
mezi výhercem a Provozovatelem licenční smlouva, kterou udělí Provozovateli licenční práva ke sdílení 
tohoto coveru  



Princip soutěže: 

Ze všech zaslaných návrhů (coverů), které budou splňovat všechny podmínky soutěže, vybere 
Provozovatel dle jeho názoru nejlepší návrh. Provozovatel je oprávněn vybrat dle svého uvážení i více 
návrhů jako vítězných.  

 

Cena pro výherce: 

● All inclusive výlet do sídla Furch Guitars v České republice  

● Modely kytar vybrané Provozovatelem  

 

Doba trvání soutěže: 

Start soutěže: 19.4. 2021 

Konec soutěže: 17.5. 2021 

Vyhlášení výsledků: 5.6. 2021 

 

Výherce: 

Výherce bude kontaktován na jím uvedený e-mail a zároveň bude zveřejněn na našich sociálních sítích. 

 

Ochrana osobních údajů: 

Účastník soutěže souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (tj. identifikační a kontaktní údaje) poskytnuté 
v rámci soutěžního návrhu byly zpracovány Provozovatelem jakožto správcem, za účelem vyhodnocení 
soutěže a zasílání informací o činnosti Provozovatele, a to po dobu registrace účtu účastníka a po dobu 
tří let od jejího skončení. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí 
osobu. Účastník soutěže tímto výslovně potvrzuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady 2016/679 (GDPR), v platném znění, je toto poskytnutí osobních údajů správci dobrovolné. 
Účastník soutěže bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým poskytnutým osobním údajům a má 
právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným správci.  

Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány elektronicky (počítačově) pouze ke stanovenému 
účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Provozovatel tímto informuje soutěžící, kteří poskytli registrací své 
osobní údaje ke zpracování, o jejich právech vyplývajících z § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění, zejména o tom, že poskytnutí těchto 
osobních údajů je dobrovolné, že každá osoba má právo na přístup k těmto osobním údajům a že má 
právo obrátit se v případě porušení tohoto zákona na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o 
zajištění nápravy. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to 
písemnou formou na adrese sídla Provozovatele. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před 
předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru. 

Soutěžící zároveň uděluje souhlas Provozovateli se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-
mailovou adresu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do písemného odvolání souhlasu. 

Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s 
jejími pravidly. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas k bezplatnému uveřejnění jeho 
jména, názvu obce, kde bydlí, fotografie, jeho obrazových či zvukových záznamů a příp. fotografií a 
záznamů osob zobrazených na fotografiích jím pořízených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních 
materiálech Provozovatele a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech Provozovatele 
anebo partnera, a to po dobu 5 let od skončení soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Provozovateli souhlas 



s tím, že je Provozovatel oprávněn využívat jméno, příjmení a jeho fotografie pro reklamní, propagační 
a marketingové účely. Podrobné informace jsou obsaženy na www.furchguitars.com/cs/informace-o-
ochrane-osobnich-udaju. 

 

Poskytnutí licenčních práv výhercem soutěže 

Účastník soutěže, jehož návrh byl Provozovatelem vybrán jako výherní (dále jen „výherce“), uděluje 
okamžikem sdělení ze strany Provozovatele o této skutečnosti, Provozovateli výhradní právo návrh 
vytvořený v souvislosti s touto soutěží včetně jména a příjmení výherce užívat (licenci/podlicenci), a to 
bez územního omezení na celém světě, pro marketingové účely, poskytnutí podlicenčních práv třetím 
osobám atd. Provozovatel není povinen licenci udělenou k návrhu využít a má právo poskytnout 
oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) a má právo licenci postoupit. 
V případě, že k nakládání s návrhem bude nutný souhlas výherce, zavazuje se udělit tento souhlas 
nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Provozovatele o udělení tohoto souhlasu. 

Výherce dále uděluje Provozovateli výlučné svolení jakýmkoli v den poskytnutí licence známým 
technických způsobem pořídit a použít písemnosti podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy týkající se výherce a jeho výhry v této soutěži, jakož i jeho projevy osobní povahy; takové 
použití ovšem nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy výherce. Po dobu udělení licenčních práv bude 
Provozovatel oprávněn užívat jméno a příjmení výherce, podobu výherce, obrazové nebo zvukové 
záznamy výherce pro propagaci návrhu a tyto užít dle svého výlučného uvážení. Výherce dále uděluje 
Provozovateli výlučné svolení i k libovolné i opakované úpravě (střihu) a zpracování pořízených snímků 
a záznamů uměleckého výkonu, včetně jejich doplnění dalšími reklamními artefakty (slogany, jinými 
fotografiemi, prohlášeními, retušemi apod.), to vše k shora uvedené formě užití, není ovšem možná 
úprava, která by poškozovala osobnost výherce, či byla nemravná či nezákonná. Svolení uděluje výherce 
k propagaci návrhu a Provozovatele ať už ke komerčním nebo nekomerčním účelům. Úplata za 
oprávnění Provozovatele je již zahrnuta v odměně za poskytnutí licence. Provozovatele může své 
oprávnění vykonávat samostatně nebo prostřednictvím třetích osob. Klient dále může oprávnění nebo 
jeho část za úplatu či bezúplatně postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu výherce. 


