Pravidla soutěže
1. Organizátorem a pořadatelem soutěže „Soutěž se Svačinkami od Hamánka“ (dále jen „soutěž”) je
společnost Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČO: 28213556, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen
„organizátor“). Soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předisů.
2. 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 (dále jen „zajišťovatel”).
3. Soutěž probíhá dvoukolově na území České republiky. Může se jí zúčastnit každá fyzická osoba
s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). 1 kolo probíhá 13. 2. - 26. 2.
2017 na webu www.hamanek.cz. 2. kolo probíhá 27. 2. -5. 3. 2017 na facebookovém profilu
https://www.facebook.com/hamanek/ (dále jen „FCB profil Hamánek”).
4. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit v průběhu 1. kola formulář soutěže na www.hamanek.cz
s tipy na jména zvířátek spolu s platným e-mailem a jménem a příjmením soutěžícího. Každý
e-mail může být registrován v soutěži pouze jednou.
5. Každý soutěžící obdrží po odeslání platně a úplně vyplněného soutěžního formuláře výhru
v podobě 10% slevy na nákup produktů Hamé v e-shopu Hamé https://www.hame-eshop.cz/ při
nákupu nad 499 Kč s doručením pouze na území České republiky. Slevový kód bude zaslán na
registrovaný e-mail soutěžícího. Sleva bude platná od 13. 2. do 15. 3. 2017.
6. Dále každý 50. soutěžící vyhrává dětskou lžičku BAMBINI věnovanou společností Tescoma do
vyčerpání celkového počtu 24 cen. Výherce lžičky bude kontaktován na registrovaném e-mailu
zajišťovatelem soutěže.
7. Po ukončení 1. kola budou společnou porotou organizátora a zajišťovatele vybrány 3 nejlepší
návrhy jména pro každé zvířátko. Těchto 6 vybraných jmen bude první den 2. kola zveřejněno
jako samostatné příspěvky na FCB profilu Hamánek. Autoři těchto vybraných 6 finálových tipů
obdrží dětskou lžičku věnovanou společností Tescoma.
8. V případě shodných návrhů více soutěžících je rozhodující čas zaslání formuláře. Do soutěže
bude zařazen formulář, který byl doručen dříve.
9. Den následující po ukončení 2. kola soutěže budou společnou porotou organizátora a
zajišťovatele vybrány vítězné tipy na jméno pro každé zvířátko s největším počtem „like”. Autoři
těchto tipů obdrží hlavní výhru.
10. Hlavní výhrou se rozumí dárkové koše Hamánek v hodnotě 1 500 Kč. Výherci budou
kontaktováni na registrovaném e-mailu zajišťovatelem.
11. V případě neprůkaznosti nebo sporu o počet "like" u příspěvku je závazné vždy rozhodnutí
poroty organizátora. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné místo ní požadovat jiné
plnění.
12.Výherci budou oznámeni na FCB profilu Hamánek i na webových stránkách www.hamanek.cz.
Je-li výherce nezletilý, může zajišťovatel pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho
zákonného zástupce.
13. Nepřevezme-li výherce výhru na výhercem sdělené adrese, nebo pokud výherce výhru odmítne
nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný
zástupce, nárok výherce na výhru zaniká.

14. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zajišťovatele a jejich
rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra není platná a nelze ji
předat.
15. Organizátor a zajišťovatel neodpovídají za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou.
Organizátor a zajišťovatel neodpovídají za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher
během poštovní přepravy.
16. Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže
v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.
17. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez
náhrady zrušit.
18. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke
škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se
soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo
jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti v soutěži vyloučen i výherce.
19. Účastí v soutěži soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
20. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pro případ, že se stane výhercem, organizátorovi souhlas
s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s
uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) na FCB profilu Hamánek, jeho
webových stránkách www.hamanek.cz (a jeho jazykových mutacích), případně v tiskových
materiálech vydávaných organizátorem.
21. Účastí v soutěži soutěžící dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních
údajů sdělených organizátorovi, a to:
a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
b) za účelem uspořádání soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí organizátora
(včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky);
c) na dobu pěti let; po dobu trvání soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez
možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas e-mailem na adrese info@copu.cz;
d) ke zpracování organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
e) s právem organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na
pořádání soutěže či jiných marketingových akcí organizátora.
Soutěžící má právo požadovat na organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci
o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho
osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit
se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

