
SOUTĚŽ O LETENKY DO CHORVATSKA

Pravidla soutěže

1. „Soutěž  o  letenky  do  Chorvatska“  (dále  jen  „soutěž“)  pořádá  společnost  STUDENT
AGENCY  k.s.  se  sídlem  nám.  Svobody  17,  602  00  Brno  IČO:  25317075  (dále  jen
„STUDENT AGENCY“).

2. Soutěže se může zúčastnit každý občan starší 18-ti let, který v období od 17. 4. 2019  do 29.
4. 2019 odpoví na soutěžní otázky, které budou zveřejněny na webu www.studentagency.cz.

Od 17.  4.  2019 do 29.  4.  2019  budou na  stránkách  www.studentagency.cz zveřejněny
soutěžní otázky se  3  možnostmi  odpovědí:  a),  b)  nebo  c)  společně  se  soutěžním
formulářem. Každá z otázek má pouze jednu správnou odpověď.

Soutěžící musí vyplnit soutěžní formulář a zatrhnout vždy jen jednu správnou odpověď ke
každé soutěžní otázce, vyplnit své jméno, e-mail, odsouhlasit podmínky soutěže a odeslat
jej.  Soutěžící  bere  odpovědnost  za  správnost  kontaktních  údajů  (zejména  emailu),  které
uvede do soutěžního formuláře.

Vyplněné soutěžní formuláře mohou soutěžící odesílat od  17. 4. 2019 od 12:00 hod. do
29. 4. 2019 do 23:00 hod.

Formuláře budou uloženy a seřazeny v pořadí, v jakém byly doručeny. Odpovědi na otázky,
které nebudou zaslány přes soutěžní formulář, nebudou akceptovány.

3. Z jedné e-mailové adresy je možné odeslat pouze jednu odpověď. Soutěžící se může soutěže
zúčastnit pouze jednou.

4. Správné odpovědi na soutěžní otázky společně se jménem výherce budou uveřejněny na
stránkách www.studentagency.cz v úterý  30. 4. 2019 v 15:00 hod. 

5. Soutěže  se  nemohou  zúčastnit  zaměstnanci  STUDENT  AGENCY  a  jejich  rodinní
příslušníci.

6. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor
soutěže  má  právo  výsledného  posouzení  splnění  stanovených  podmínek  soutěže
jednotlivými soutěžícími.

7. Osoby,  které  nesplní  podmínky  účasti  v  soutěži,  nebo  které  budou  jednat  v  rozporu  s
pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše uvedené
stala  výhercem,  např.  v  důsledku  nepravdivých  informací,  jež  poskytla,  nemá nárok na
výhru.

8. Výhru získá soutěžící, který správně odpoví na všechny otázky, a jehož soutěžní formulář
bude doručen jako 745. v pořadí. 
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9. 7. Výherce získá 2 letenky v ekonomické třídě od letecké společnosti Croatia Airlines.

10. Výherce bude společností STUDENT AGENCY kontaktován na e-mailové adrese, kterou ve
formuláři uvede.

11. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail a převzetí výhry do 10. 5. 2019 do 12:00 hod.,
nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch společnosti STUDENT AGENCY.

12. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.

13. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů
soutěžícího  (dále  jen  „údaje“)  do  databáze  společnosti  STUDENT  AGENCY  jakožto
správce  (dále  jen  „Společnost“),  a  s  jejich  následným  zpracováním  prostřednictvím
zpracovatele  pro  marketingové  účely Společnosti,  tj.  nabízení  výrobků a  služeb,  včetně
zasílání  informací  o  pořádaných akcích,  produktech a  jiných aktivitách,  jakož i  zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a
to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům
mohou  být  přiřazeny i  další  údaje.  Bere  na  vědomí,  že  má  práva  dle  §  11,  21  zák.  č.
101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na
opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

V  případě  pochybností  o  dodržování  práv  správcem  se  může  na  Společnost  obrátit  a
případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, Praha 7.

14. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost  za jakoukoliv technickou chybu při  odesílání
nebo zpracování e-mailů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT AGENCY je oprávněna kdykoliv
změnit  tato  pravidla,  skladbu cen  nebo jejich hodnotu,  či  soutěž  úplně zrušit  bez udání
důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na https://sa.cz/letenky/soutez/croatia-
airlines/croatia-airlines.html

15. STUDENT AGENCY nenese  odpovědnost  za  případné  propadnutí  vstupenek  z  důvodu
nedodržení přepravních podmínek ze strany výherce.

16. Tato pravidla jsou platná a účinná od 17. 4. 2019.

Podmínky výherních letenek:

1. Soutěž probíhá o 2 zpáteční letenky v ekonomické třídě s odletem z Prahy od letecké společnosti
Croatia Airlines.
2. Letenky musí být vystaveny nejpozději do 31. srpna 2019.
3. Letenky platí do 30. října 2019 (platný letové řád). Letenky je možné využít pouze na letech
operovaných leteckou společností Croatia Airlines s odletem z Prahy. Termíny letu závisí na jeho
obsazenosti.
4. Výherní letenky nemohou být postoupeny dalším osobám. Letenky jsou po vystavení nevratné a
neměnné


