ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Soutěž o 5 výtisků knihy Zakázané přání“
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Soutěž o 5
výtisků knihy Zakázané přání“ (dále jen „Soutěž").
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem Soutěže je společnost NEOLUXOR, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 25/1067,
IČ: 625 77 620 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 9. 1. 2017 do 15. 1. 2017 včetně
(dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let (dále také „účastník“ nebo
„soutěžící“), které splní dále uvedené podmínky.
4. PRINCIP SOUTĚŽE
Pro účast v Soutěži musí účastník:
i.

na webových stránkách Pořadatele u příslušného blogového příspěvku vyplnit své
jméno a příjmení a emailovou adresu a dále odpovědět na vědomostní a kreativní
soutěžní otázky v soutěžním formuláři, odsouhlasit vyzvednutí případné výhry
v Soutěži v některé z kamenných provozoven Pořadatele a rozhodnout zapsání do
databáze newsletteru Pořadatale. Kliknutím na tlačítko „ODESLAT“ v soutěžním
formuláři účastník potvrzuje svou účast v Soutěži. Po odeslání soutěžního formuláře
již účastník nemá možnost odpovědi na soutěžní otázky jakkoli měnit.

Soutěže se lze prostřednictvím jedné emailové adresy účastníka zúčastnit pouze jedenkrát. Účast
v Soutěži prostřednictvím emailové adresy osoby odlišné od účastníka je zakázána.
Z účastníků vybere dvoučlenná porota ustanovená Pořadatelem 5 výherců, jejichž odpovědi na
kvízové otázky byly správné a odpověď na kreativní soutěžní otázku byla vyhodnocena jako
nejlepší.
Do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeny soutěžní formuláře účastníků, které jsou neúplně
vyplněné, neobsahují všechny údaje, nejsou na předepsaném formuláři, či jinak nesplňující
stanovené podmínky. Dále budou vyloučeny soutěžní formuláře vyplněné vícekrát jedním

účastníkem, stejně jako soutěžní formuláře doručené po datu ukončení soutěže, tj. 15. 1. 2017
(23h 59m 59s). Pořadatel je oprávněn ověřit správnost informací poskytnutých účastníkem.
5. VÝHRY V SOUTĚŽI
Pořadatel vkládá do Soutěže celkem 5 níže uvedených výher:
5x Zakázané přání (Marmer Media)
Vyhodnocení Soutěže proběhne ihned po skončení Soutěže. Pořadatel zkontaktuje jednotlivé
výherce do 3 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže, a to na emailové adrese, kterou jednotliví
výherci Pořadateli poskytli prostřednictvím soutěžního formuláře.
Výhra bude pro jednotlivé výherce připravena k vyzvednutí na příslušné kamenné provozovně
Pořadatele Soutěže, kterou výherci zvolili v soutěžním formuláři, a to ode dne odeslání sdělení
Pořadatele o výhře výherci.
V případě, že nebude možné výherce kontaktovat na emailovou adresu uvedenou výhercem
v soutěžním formuláři do 5 dnů od vyhodnocení Soutěže, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra,
na kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže. Stejně tak nevyzvedne-li si
výherce výhru na jím určené kamenné provozovně Pořadatele nejpozději do 15. 11. 2016,
výherce ztrácí nárok na výhru a taková výhra nebude zařazena zpět do Soutěže.
5.3. Společná ustanovení pro výhry
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající
náhradou. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním
výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně
dohodnuto jinak.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu
s příslušnými právními předpisy.
6. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich
rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze
Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a
osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Dále jsou ze Soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli
způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo
posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému
Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.
7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci
této soutěže, tj. jména, příjmení a emailové adresy (dále jen údaje) Pořadatelem, popřípadě
prostřednictvím zpracovatele pro účely prověření platné účasti v Soutěži, předání výhry a se
zařazením údajů do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním případně
prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb,
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to
na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být
přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně
kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání
tohoto souhlasu před ukončením doby trvání Soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze
Soutěže. Údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Účastníci soutěže výslovně
souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, a to
po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Každý výherce výhry v Soutěži výslovně uděluje bezplatnou
výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho odpovědi na kreativní soutěžní otázku, zejména
k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu
5 let (dále jen „licence“). Každý z výherců výhry v Soutěži dále souhlasí s tím, že Pořadatel může
oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnutou třetí osobě. Pořadatel není
povinen udělenou licenci využít.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla.
Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto zveřejněno na
webových stránkách Pořadatele. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle
předchozí věty.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního
uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné
závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto
pravidlech.
Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách
je vždy na Pořadateli Soutěže.
Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na webových stránkách Pořadatele.
Praha, 8. 1. 2017

NEOLUXOR, s.r.o.

