Úplná pravidla soutěže Soutěžte s MEIBES a máte vyhráno!

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost MEIBES s.r.o., se sídlem Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8,
(dále jen „Pořadatel“).

1 . Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 14. 9. do 30. 11. 2017 (dále jako „Doba konání soutěže“) na území České
republiky a Slovenské republiky a to prostřednictvím samostatné aplikace na facebookovém profilu
https://www.facebook.com/MeibesCZ (dále jen „Soutěžní stránka“). Hlasování bude probíhat od 14. 9. do 30.
11. 2017, vyhlášení proběhne 15. 12. 2017.
Soutěž bude probíhat na Soutěžní stránce, na kterou bude odkazováno prostřednictvím vybraných
komunikačních kanálů a reklamních sdělení Pořadatele.

2.

Účast v soutěži a výběr výherců:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky
nebo Slovenské republiky, která v Době konání soutěže:
(i)
(ii)
(ii)

vyplní registrační údaje v rámci Soutěžní stránky
nahraje do galerie na Soutěžní stránku Soutěžní fotografii* a kontaktní údaje soutěžícího
(přihlašovací údaje, email a jméno);
udělí Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s licencemi a dalšími souhlasy dle článku
5. těchto pravidel.

*Soutěžní fotografií se pro účely této soutěže rozumí jedna fotografie samostatného nebo již instalovaného
produktu z katalogu MEIBES, a to ve formátu *.jpg zobrazující produkt s viditelným a dobře čitelným logem
výrobce, o maximální velikosti do 5 MB (dále jen „Soutěžní fotografie“). Pořadatel si vyhrazuje právo ze
soutěže bez dalšího vyloučit (smazat) Soutěžní fotografie, které budou dle uvážení Pořadatele zobrazovat
produkty bez loga výrobce nebo produkty, které se nenachází v katalogu.
Uložením Soutěžní fotografie na Soutěžní stránce se soutěžící zapojí do soutěže.
Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že každá Soutěžní fotografie bude do soutěže zařazena pouze
tehdy, bude-li splňovat tyto podmínky soutěže. Jestliže daná fotografie nebude splňovat soutěžní podmínky
uvedené v těchto pravidlech, bude daná fotografie ze soutěže vyřazena. Pořadatel si dále vyhrazuje právo bez
dalšího vyřadit ze soutěže fotografie, které získaly hlasy nedovoleným způsobem a/nebo u nichž pořadatel získá
podezření na manipulaci v hlasování.
Do soutěže může každý soutěžící vložit pouze jednu Soutěžní fotografii.
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny Soutěžní fotografie vulgární, Soutěžní fotografie zobrazující násilí či sex,
Soutěžní fotografie s rasistickým či jiným obecně nepřijatelným sdělením, Soutěžní fotografie, jejichž pojetí je
v rozporu s právním řádem, případně obecně přijímanými pravidly společenské morálky a Soutěžní fotografie,
které jakýmkoliv jiným způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech; dále Soutěžní fotografie,
které budou rozmazané, neostré (nejde-li o tvůrčí záměr) nebo jinak zjevně nekvalitní.
3.

Výhry a předávání výher:
Každý účastník soutěže, který řádně splní podmínky účasti, získá na 14 dní ZDARMA k vyzkoušení DIGI TV. Výhry
budou soutěžícím zaslány do šesti týdnů od přihlášení do soutěže na adresu, kterou soutěžící sdělí Pořadateli.

Pořadatel zašle soutěžícímu žádost o uvedení adresy pro zaslání výhry na emailovou adresu sdělenou při
registraci do soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výzvy ke sdělení adresy, výherní zásilky soutěžícímu
či jakékoli zprávy od soutěžícího Pořadateli.
Autor Soutěžní fotografie, jež získá nejvíce hlasů ve veřejném hlasování ze všech Soutěžních fotografií, vyhraje
voucher na nákup v Alza v hodnotě 5 000 Kč. Autor Soutěžní fotografie s druhým největším počtem hlasů získá
poukaz do Ambiente v hodnotě 2 500 Kč. Autor Soutěžní fotografie s třetím největším počtem hlasů získá
poukaz do Ambiente v hodnotě 1 000 Kč.
Výherce (ČR/SR) bude kontaktován Pořadatelem soutěže prostřednictvím kontaktních údajů sdělených při
registraci do soutěže. Pořadatel neodpovídá za nemožnost kontaktování výherce z důvodů, které nespočívají na
jeho straně. Nepodaří-li se navázat s výhercem spojení, může Pořadatel určit dalšího výherce.
Podmínkou realizace výhry v soutěži je udělení souhlasu výherce k užití Soutěžní fotografie pro účely
propagace. Výherce tento souhlas udělí Pořadateli písemně. Pokud Výherce tento souhlas neudělí, bude určen
další výherce. Pořadatel není povinen fotografie pořízené s výhercem pro kampaň či jiné marketingové užití
použít.

4.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů:
Účastí v soutěži, tedy zasláním Soutěžní fotografie Pořadateli, dává každý soutěžící:
•

Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb.
v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová
adresa, telefonní číslo, jméno a příjmení dítěte, věk dítěte, případně dalších údajů poskytnutých
Pořadateli v souvislosti s jeho účastí v této soutěži, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,
realizace výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 2 let; též
s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, reklamních,
propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele a na webové stránce Pořadatele
http://www.meibes.cz/ a profilu Pořadatele na Facebooku a LinkedIn. Soutěžící zároveň vyjadřuje
souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i
prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou technickým
zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní
údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící bere na vědomí, že osobní
údaje budou zpracovávány automatizovaně, systematicky a manuálně. Soutěžící si je vědom svých
práv dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména práva přístupu k údajům, které se jej týkají, a
dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje způsobem, který
je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména
pokud jsou jeho osobní údaje nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, může požádat Pořadatele
o vysvětlení anebo může požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje
zablokoval, provedl opravu, doplnění nebo jejich likvidaci. Pro případ, že soutěžící bude po Pořadateli
požadovat likvidaci či zablokování osobních údajů, které správci poskytl, má takový požadavek
okamžikem doručení Pořadateli za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty
nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
Osobní údaje budou pro osoby s adresou bydliště na území Slovenské republiky získávány a
zpracovány v souladu s legislativou platnou na území Slovenské republiky, zejména zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platném znění. Na tyto subjekty se vztahují pravidla
uvedená výše, pokud jsou v souladu se Slovenskou právní úpravou, resp. jestli jsou pro soutěžícího
příznivější, jinak se aplikuje slovenský zákon.

•

bezúplatně uděluje Pořadateli licenci (podlicenci, je-li autorem fotografie osoba odlišná od
soutěžícího dle odst. b) níže)) ke sdělování své Soutěžní fotografie veřejnosti všemi způsoby
v souvislosti se svou účastí v soutěži, a to ve spojení se jménem a příjmením soutěžícího, a bez
časového a množstevního omezení, zejména k použití na reklamní kampani Pořadatele v České

republice/Slovenské
republice
a
dále
na
http://www.meibes.cz/,
https://www.linkedin.com/company-beta/6424431/ a https://www.facebook.com/MeibesCZ;
•

5.

prohlašuje, že:
a)
je jediným autorem Soutěžní fotografie zaslané Pořadateli;
b)
nebo že od jediného autora Soutěžní fotografie získal oprávnění (licenci) k užití Soutěžní
fotografie v rozsahu dle těchto pravidel včetně práva poskytnout podlicenci Pořadateli;
a že v této Soutěžní fotografii nebyla žádným způsobem užita díla jiných osob (tj. jiných osob než
soutěžícího či v případě uvedeném pod odst. b) než autora fotografie, od něhož získal soutěžící licenci)
ani jejich části, zahrnuje v to tvůrčí zpracování díla jiného, ani ochranné známky, loga či jiné chráněné
prvky třetích osob, že užitím díla Pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže
nevznikne Pořadateli ani jiné osobě újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou újmu
v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla;

•

prohlašuje, že v souvislosti s užitím Soutěžní fotografie Pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel
této soutěže nevznikne Pořadateli ani jiné osobě újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se
takovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla;

•

bezúplatně poskytuje Pořadateli licenci (podlicenci) k užití Soutěžní fotografie (díla) dalšími způsoby
užití v souladu s účely, pro které byla vytvořena, tj. k rozmnožování a rozšiřování jejích rozmnoženin na
tiskových materiálech, ke sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách společně s obchodním sdělením
a v dalších komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby,
k reklamním a jiným obdobným účelům, vše bez časového, množstevního či územního omezení; dále
bezúplatně uděluje Pořadateli souhlas ke zpracování, změně či jiné úpravě fotografie (díla), spojení
s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného.

Ostatní ustanovení
•

Výhercem v soutěži může být pouze fyzická osoba, která je registrována v soutěžní aplikaci na
facebookovém profilu https://www.facebook.com/MeibesCZ.

•

Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto
pravidlům.

•

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a společnosti pověřené technickým
zajištěním této soutěže a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, nárok na výhru nevzniká.

•

Pořadatel neručí za ztrátu informací zasílaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich
přenášení, tedy zejména za jejich nedoručení/neuložení.

•

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

•

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než je Pořadatelem stanovena.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, právo změnit deklarované výhry za
výhry obdobného typu, či právo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

V Praze dne 14. 9. 2017

