Pravidla soutěže o 3 pobyty zdarma na Facebookových stránkách
1.

Pořadatel

1.1. Pořadatelem soutěže je studentská organizace StudentZone Brno, se sídlem Vídeňská 1010/22c,
Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 05281547, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krasjkého soudu
v Brně, oddíl L, vložka 21949 (dále jen „Pořadatel“).

2.

Soutěž

2.1. Pořadatel vyhlašuje soutěž prostřednictvím soutěžního příspěvku na sociální sítí Facebook (dále
jen „Příspěvek“), která se řídí následujícími Pravidly.

3.

Termín konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v termínu 10. 6. – 20. 8. 2018 (dále jen „Termín konání soutěže“).

4.

Účastníci soutěže

4.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let (dále jen
„Účastníci“).
4.2. Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Termínu konání soutěže splní podmínky stanovené
příslušným Příspěvkem pro účast v soutěži.
4.3. Účast v soutěži není podmíněna žádným nákupem zboží či služby. Účast v soutěžI je zdarma a
Účastníkům nevyplývají z účasti v soutěži žádné finanční ani jiné závazky vůči Pořadateli.
4.4. Každý Účastník se může do soutěže přihlásit za celý Termín konání soutěže pouze jednou.

5.

Výherci soutěže

5.1. Výherci soutěže se stávají ti Účastníci, kteří jsou podle pravidel uvedených v příslušném Příspěvku
vylosování Pořadatelem (dále jen „Výherci“).
5.2. Mezi Výherce budou rozděleny výhry uvedené v příslušném Příspěvku.
5.3. Účastník může v rámci soutěže vyhrát pouze jednou.

6.

Výhry

6.1. Výhra je specifikována v příslušném Příspěvku.
6.2. Výhercům nevzniká povinnost výhru převzít.

7.

Oznámení o výhře

7.1. Všichni Výherci budou o výhře informováni pod svým soutěžním komentářem Příspěvku, a to do 7
dnů ode dne skončení soutěže (dále jen „Oznámení o výhře“).
7.2. Neodpoví-li Výherce Pořadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na
výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8.

Vyloučení z účasti v soutěži

8.1. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo
částečně) nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší.
8.2. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno důvodné
podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

9.

Všeobecné podmínky

9.1. Soutěž vyhlášená prostřednictvím příslušného Příspěvku není žádným způsobem spojena se
společností provozující sociální sít Facebook (dále jen „Společnost“), a není z její strany
organizována ani podporována.
9.2. Účastníci poskytují v rámci soutěže své údaje Pořadateli, jako správci stránky Pořadatele na
sociální sítí Facebook.
9.3. Informace získané od Účastníků budou použity pouze pro účely soutěže.
9.4. Za obsah soutěže není odpovědná Společnost, ale výhradně Pořadatel. Společnost není v žádném
případě jakkoli spojena se soutěží. Jakékoli ručení ze strany Společnosti je proto zásadně
vyloučeno.
9.5. Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidlami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
9.6. Účastí v soutěži uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve
smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v
rozsahu nutném pro realizaci příslušné soutěže, min. v následujícím rozsahu:
a)

Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři
Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na
Facebooku. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se
zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.

b)

Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.

c)

Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher a marketingová
propagace Pořadatele.

d)

Právní titul: souhlas Účastníka.

e)

Zpracovatel osobních údajů: Pořadatel

f)

Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný
pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování Výherců.

g)

Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující
práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit
jakýmkoli způsobem, zejména prostřednictvím e-mailové adresy muj@zaskolovak.cz:
· právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
· právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
· právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
· právo na přenositelnost osobních údajů;
· právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání
souhlasu Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži;
· právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).

9.7. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
9.8. Pořadatel je oprávněn bez náhrady soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně
změnit nebo doplnit Podmínky.
9.9. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry,
které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají Pořadateli.
9.10. Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
9.11. Podmínky jsou k dispozici přímo na webových stránkách Pořadatele.
V Brně dne 10.6.2018

