Pravidla anketní soutěže

Úplná pravidla anketní soutěže BRAUN Roadshow 2017
ÚPLNÁ PRAVIDLA anketní soutěže
PROVOZOVATEL ANKETNÍ SOUTĚŽE: Provozovatelem anketní soutěže je: Amden s.r.o. se sídlem,
Freyova 12/1, 190 00, Praha 9, IČ: 25149938. Dále jen „Provozovatel“.
DOBA PLATNOSTI A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Anketní soutěž se koná od 5. 10. 2017 do 26. 11. 2017 na území České a Slovenské republiky.
Slosování bude probíhat po každé akci 7. 10., 14. 10., 21. 10., 27. 10., 3. 11., 11. 11., 25. 11.

ÚČAST V ANKETNÍ SOUTĚŽI
Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let, která odevzdá úplně vyplněný anketní lístek.
Soutěžit mohou občané a rezidenti České republiky a Slovenska.
Soutěžící se může zúčastnit soutěže jedenkrát za slosování. Do soutěže nebudou zařazeny anketní
lístky, které nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele a jejich rodinní příslušníci.
Provozovatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby
její platnosti či soutěž ukončit. Veškeré změny a jiná sdělení budou zveřejňována na
www.braunroadshow.cz.
Účastník odevzdáním anketního lístku schvaluje tato pravidla.
Anketní lístek bude nabídnut hosteskami v rámci probíhajících roadshow.

VÝHERCE, VÝHRY V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VSOUTĚŽI
Výhra: výhry na daných lokalitách jsou uvedeny na www.braunroadshow.cz.
Výherci: Výhercem je osoba náhodně vylosovaná z odevzdaných anketních lístků splňující podmínky
pro účast v soutěži.
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou
v anketním lístku, a bude s nimi domluveno předání výhry. Výherce může být při předání výhry
vyfotografován, tato fotografie může být použita pro reklamní účely.
Podmínkou předání výhry je, aby se výherce o výhru přihlásil nejpozději do 30 dnů od odeslání
prvního e-mailu. V případě, že kontaktní údaje nebudou pravdivé či výherce nesplní podmínky
soutěže, propadá výhra provozovateli.

OSOBNÍ ÚDAJE
Účastník soutěže odevzdáním anketního lístku:
dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. č. 480/2004 Sb. v platném znění
souhlas se zpracováním a užitím své e-mailové adresy a pokud se stane výhercem, též se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa za účelem
předání výhry a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a to až do písemného odvolání
tohoto souhlasu.
Účastník soutěže svou účastí v soutěži souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem provozovatele soutěže a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
provozovatele na účastníkem uvedenou elektronickou adresu.
V případě, že se stane výhercem, též se zveřejněním v rozsahu jméno a příjmení ve sdělovacích
prostředcích a na webové stránce provozovatele a případné fotodokumentace z předání výhry.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je
oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to elektronickou formou na e-mail
pořadatele: info@amden.cz, či písemnou formou na adresu pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona
č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit,
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

Provozovatelem: Amden s.r.o.
V Praze 2.10.2017

