Pravidla soutěže

I. Název soutěže
„SOUTĚŽ o 3 originální adventní kalendáře Kidedu“ (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor a zajišťovatel technického servisu soutěže
Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Hamé s.r.o. se sídlem
Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČ: 282 13 556, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439, zastoupená Lenkou Vaněk,
CMO(dále jen „Organizátor“).
Zajišťovatelem technického servisu je Corporate Publishing s. r. o., U Golfu 565, Horní
Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO: 27885453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124139, zastoupená Václavem Bohatým,
jednatelem (dále jen „Zajišťovatel“).

III. Termín soutěže a rozsah
Soutěž se bude konat v termínu od 11. 11. 2018 do 15. 11. 2018 na facebookovém profilu
Hamánek na https://www.facebook.com/hamanek/ (dále jen „FCB stránka“).
IV. Podmínky účasti v soutěži
Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
Soutěžící je fanouškem FCB stránky Hamánek.
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že soutěžící nebo jeho zákonný zástupce umístí pod
příslušný soutěžní příspěvek na FCB stránce komentář v podobě odpovědi na soutěžní
otázku: „Proč jsou v Kidedu kalendáři místo pamlsků adventní aktivity a komu byste
tento kalendář darovali?, a to nejpozději do 23.59 hodin dne 15. listopadu 2018. Každý
soutěžící se může z jednoho facebookového profilu platně zúčastnit pouze jedním
komentářem. V případě více příspěvků z jednoho profilu je platný ten, který byl vložen na
FCB stránku jako první.
V. Účastník soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky
starší 16 let (je-li výherce nezletilý, může Zajišťovatel pro předání výhry požadovat souhlas

jeho zákonného zástupce), pokud v termínu konání Soutěže splní Podmínky účasti v Soutěži
(dále jen „Účastník“).
Zaměstnanci Organizátora a Zajišťovatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále
jen „Vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude
předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že Vyloučená osoba už výhru
převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit,
respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě
průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10
pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.
V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti
v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.
VI. Výherci a výhry
Po ukončení soutěže bude vybráno porotou Organizátora soutěže 5 vítězných
nejoriginálnějších příspěvků. Výherci budou kontaktováni Zajišťovatelem prostřednictvím
soukromé zprávy na Facebooku.
Každý Účastník může vyhrát pouze jednou. Pokud po vyhlášení a kontaktování Výherců
vyjde najevo, že některý z Výherců je autorem více vítězných komentářů z více
facebookových profilů, má nárok pouze na jednu výhru a Organizátor má právo vybrat
odpovídající počet náhradních Výherců.
VII. Předání výhry
Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži –
tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV těchto
Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor
si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně
prokázal.
O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud
bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen.
Každý Výherce bude kontaktován soukromou zprávou na Facebooku s výzvou k zaslání
celého jména a poštovní adresy. Pokud neodpoví do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za
to, že je Výhra Výherci nedoručitelná.
Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu.
Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30. 11. 2018 na adresu, kterou uvede jako
doručovací. V případě nedoručitelnosti Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce
neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi.

Organizátor nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení Výhry během poštovní
přepravy.
Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území
České republiky.
Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru
nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s výhrou.
Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.
Všichni Výherci budou nejpozději 16. 11. 2018 zveřejněni na FCB stránce a na
www.hamanek.cz (v rozsahu názvu facebookového profilu Výherce).
VIII. Další ustanovení
Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se jej plně
dodržovat.
Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání
důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit,
zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže
Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.hamanek.cz.
Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání
Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo
pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v
případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla
napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami
poctivé soutěže a fair play.
Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži
(především funkčnost internetu).
Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv
soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.
Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti
s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.
Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené Organizátorem jsou konečné, bez možnosti podat
proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.
Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či
jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko
Organizátora.

Tato Pravidla soutěže budou uveřejněna na https://www.hamanek.cz/zabava-a-souteze/tipya-inspirace/denik-pro-miminko-nejkrasnejsi-vzpominky-na-jednom-miste/ a v písemné
podobě jsou uloženy v sídle Organizátora.
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a
Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku.
Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány
Organizátorovi nebo Zajišťovateli, nikoliv Facebooku. Pro informace, reklamace a otázky lze
kontaktovat Zajišťovatele na e-mailové adrese: info@copu.cz.
Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, odesláním soutěžního příspěvku potvrzuje, že je
informován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“), že osobní údaje z jeho veřejného profilu budou Organizátorem (jako
správcem) a Zajišťovatelem soutěže (jako zpracovatelem na základě vzájemně uzavřené
zpracovatelské smlouvy se správcem) zpracovány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, a
to po dobu trvání soutěže a dále po dobu nezbytnou pro vyhodnocení a předání cen vítězům
soutěže, nejdéle do 30. 11. 2018, kdy budou zpracovávané údaje zlikvidovány, pokud
soutěžící, resp. jeho zákoný zástupce neudělí souhlas k dalšímu zpracování.
Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce nejsou předmětem automatizovaného
rozhodování a nejsou předávány do jiných zemí.
Soutěžící, jehož osobní údaje pro účely vyhodnocení soutěže Organizátor a Zajišťovatel
zpracovávají, má následující práva:
•

právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;

•

právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;

•

právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;

•

právo na výmaz osobních údajů;

•

právo na omezení zpracování osobních údajů;

•

právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově
čitělném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);

•

právo vznést námitku proti zpracování;

•

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro jakoukoli komunikaci týkající se zpracování ochrany osobních údajů je k dispozici emailová adresa Organizátora: marketing@hame.cz.
V Praze dne 1. 11. 2018

