Úplné znění pravidel soutěže Opening ERSTE Premier
Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně soutěž
Opening ERSTE Premier o diamantový šperk (dále jen
„soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně
a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Provozovatel soutěže

Provozovatelem soutěže je společnost
Česká spořitelna, a.s. (dále jen „provozovatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost
Key promotino, s.r.o. (dále jen „organizátor“).

3. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá dne 24. 1. 2013 v Novém Adalbertinu,
Velké náměstí 32, Hradec Králové.

4. Účastníci soutěže

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba
starší 18-ti let s adresou pro doručování na území České
republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“).

5. Výhra

Hlavní výhrou v soutěži je diamantový šperk
Dalšími výhrami jsou diamantové šperky

6. Princip a podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všichni přítomní hosté,
s výjimkou zaměstnanců České spořitelny, a.s., kteří
v průběhu večera zcela vyplní soutěžní leták se třemi
soutěžními otázkami. Dvě z vybraných otázek jsou
testové, třetí otázka je vypisovací. Vyplněný leták poté
soutěžící musí odevzdat jedné z přítomných hostesek,
na základě čehož si teprve bude moci vylosovat jeden
z klíčků za přítomnosti hostesek. Hlavní výhru získá ten
soutěžící, který dokáže vylosovaným klíčkem otevřít
truhličku s diamantovým šperkem, která bude umístěna
na pobočce ERSTE Premier v Hradci Králové. V případě
úspěšného otevření truhličky si výherce neodnáší výhru
okamžitě, ale bude mu předána až po ukončení soutěže.
Soutěž bude ukončena 7. února 2013.

7. Doručení výhry

Provozovatel nebo organizátor nejpozději do 5 dnů od
skončení soutěže telefonicky, nebo emailem kontaktuje
výherce a domluví s ním místo a způsob předání výhry.
Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru
není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.
V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném
termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve
prospěch provozovatele, aniž by výherci vznikl nárok na
jakoukoliv kompenzaci ze strany provozovatele.

8. Osobní údaje a ochrana osobnosti

Odevzdáním vyplněného soutěžního letáku uděluje
účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, bezplatný
souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých
v rámci soutěže provozovateli jakožto správci a organizátorovi jakožto zpracovateli, a to za účelem vyhodnocení
soutěže a dalšího marketingového zpracování těchto
údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací
o marketingových akcích provozovatele zahrnující i zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím SMS
zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků,
to vše po dobu nejvýše 10 let od udělení souhlasu.
Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo
přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle
§§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je
dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně
na adrese správce odvolán.
Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel
i organizátor soutěže jsou oprávněni v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., zák. č. 40/1964 Sb.,
občanským zákoníkem, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, užít bezplatně jméno, příjmení účastníka
a adresu jeho bydliště v médiích (včetně internetu),
v propagačních a reklamních materiálech provozovatele
v souvislosti s touto soutěží a propagací jeho výrobků
s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků
soutěže, to vše po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním
obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem
přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou
písemné informace na adrese správce.

9. Další ustanovení

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže
zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se
ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala
výhercem, výhra jí nebude vydána.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny všechny osoby podílející
se na přípravě této soutěže.
Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého
jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby,
která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry,
případně jednání, které není fair play nebo není založeno
na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

10. Práva a povinnosti provozovatele
a organizátora

Provozovatel a organizátor, si vyhrazuje právo kdykoliv
pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit
nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici
na www.erstepremier.cz/opening.

