SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA FESTIVAL KOLEM SVĚTA BRNO
Pravidla soutěže
Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce
1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Soutěž o vstupenky na festival
Kolem světa v Brně“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost STUDENT AGENCY k.s. se
sídlem nám. Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 25317075 (dále jen „STUDENT AGENCY“).
2. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“) v období od 9. 11. 2017
do 10. 11. 2017 do 15:00 hodin (dále jen „Doba konání akce“).

Účast v Akci
3. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která se zapojí do Facebook soutěže a splní dále uvedené
podmínky Akce.

Podmínky účasti v Akci
4. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:
1. Zapojení do soutěže formou zapsání odpovědi na soutěžní otázku do komentáře k soutěžnímu příspěvku.
2. Soutěžící dá ze svého profilu „like“ soutěžnímu postu na facebooku Letenky od Student
Agency.
3. Je starší 18 let a má doručovací adresu na území ČR.
4. Každý uživatel se může do soutěže zapojit pouze jednou.

Průběh Akce a dárky
5. Soutěž trvá v termínu od 9. 11. 2017 do 10. 11. 2017 do 15:00 hodin.
6. Soutěžící musí splnit 1 soutěžní úkol: přidat pod FB příspěvek se soutěžním příspěvkem do komentář
fotografii ze svých cest. Fotografie nesmí být v rozporu s pravidly profilu Letenky od Student Agency.
7. Ze všech odpovědí budou vybráni 3 výherci.
8. Dárkem ve smyslu této Akce se rozumí 2x vstupenka na festival Kolem světa v Brně!
9. Výherce vybere porota složená ze zaměstnanců společnosti STUDENT AGENCY a budou vyhlášeni
nejpozději 10. 11. 2017 v 18:00 hodin v komentáři pod soutěžní příspěvkem.
10. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím FB zprávy a budou jim předány instrukce k převzetí výhry.

Vyloučení z Akce
11. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
12. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy ETA a.s.
13. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít
podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je

v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
14. Ochrana osobních údajů
15. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. jméno, příjmení,
adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem, a to pro
účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do
odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému
správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů,
provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj
souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto
souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící
obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
17. Organizátor touto Akcí nepřebírají vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.
18. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez
udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce
oznámením na webu Akce
19. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
20. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
21. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování komentáře s odpovědí a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně
jejího ukončení.
22. 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 www.studentagency.cz.
23. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za případné propadnutí výhry z důvodu nevyzvednutí výhry
nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.
24. Tato pravidla jsou platná a účinná od 9. 11. 2017.

