Pravidla soutěže „HANÁCKÉ“ MAZEL
1. Provozovatel a organizátor soutěže
•

Provozovatelem a organizátorem soutěže je Radio Haná, s.r.o., se sídlem
Olomouc – město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, IČ: 47 681 837, vedené
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4510. Hlavním partnerem soutěže
je OC HANÁ.

2. Doba trvání soutěže
•

Soutěž se koná od 23. 5. 2018 do 20. 6. 2018.

3. Účastníci soutěže
•

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má
doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“).

•

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této
osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Radio Haná zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání
ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem
dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek.

•

Radio Haná si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují
pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení
pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany
Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

•

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny
podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže, registrace a výhry
•

Vyfoťte se se svým mazlíčkem (domácí zvíře, manžel, přítel, dítě) a fotku zašlete
na email hanackemazel@ochana.cz, což je jediný možný způsob registrace.

•

Do emailu uveďte své jméno a příjmení, druh a jméno Vašeho mazlíčka a kontakt
na sebe (telefon, email).

Příklad: Jan Novák, pes Alík, 606 123 456
•

Fotografie uveřejníme na FB OC HANÁ, kde bude probíhat hlasování o
nejlepšího a nejhezčího Hanáckého mazla.

•

Každá fyzická osoba má možnost poslat pouze jeden hlas.

•

Vítězem se stává ten Účastník, jehož fotka získala nejvíce hlasů.

•

Ceny:
o
o
o

•

1. místo – dárkový šek v hodnotě 3 000 Kč do OC HANÁ
2. místo – dárkový šek v hodnotě 2 000 Kč do OC HANÁ
3. místo – dárkový šek v hodnotě 1 000 Kč do OC HANÁ

Vyhodnocení soutěže proběhne 23. 6. 2018 v rámci doprovodného programu.

5. Práva a povinnosti Rádia Haná
•

Radio Haná si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této
soutěže a rovněž právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit.

•

Radio Haná si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje
právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit.

•

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v
penězích.

6. Souhlas Účastníka
•

Účastníci udělují tímto souhlas společnosti Radio Haná, s.r.o., se sídlem
Olomouc – město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, IČ: 47 681 837, vedené
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4510, a společnosti SC Hana
Olomouc a.s., se sídlem Italská 2561/47, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 289 20
261, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15380, aby v souladu s
ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, zpracovávala tyto osobní údaje:
o

jméno

o

příjmení

o

emailová adresa

o

telefonní číslo

•

Jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem
vyhodnocení soutěže a případného předání ceny. Tyto údaje budou zpracovány
po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání soutěže v souladu s těmito pravidly.

•

S výše uvedeným zpracováním udělují účastnici svůj souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje provozovatele
soutěže či hlavního partnera.

•

Účastníci berou na vědomí, že podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, mají právo:
o

vzít souhlas kdykoliv zpět

o

požadovat informace o rozsahu vlastních zpracovávaných osobních údajů

o

požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

o

požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit

o

požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů

o

obrátit se na zpracovatele nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v
případě pochybností o dodržování

7. Zveřejnění pravidel
•

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách
OC HANÁ a to www.ochana.cz a na webových stránkách Radia Haná
www.radiohana.cz a na informačních panelech v OC HANÁ.

•

Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

•

Pravidla jsou platná a účinná od 23. 5. 2018 do 23. 6. 2018.

