Podmínky soutěže - "Vyfoťte si lístky na Colours of Ostrava"

1. Organizátor Soutěže

Organizátorem soutěže "Vyfoťte si lístky na Colours of Ostrava" (dále jen "Soutěž") je společnost
Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 06871917,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23258 (dále jen
"organizátor").
Organizátor soutěže vydává tyto podmínky a pravidla Soutěže (dále jen "pravidla"). Účelem soutěže
je podpora, propagace a budování image společnosti na sociálních sítích.
Podmínky účasti a průběh soutěže se řídí výlučně těmito pravidly, které závazně upravují podmínky
účasti v soutěži. Změna pravidel a podmínek soutěže je ze strany organizátora možná jednostranně v
písemné podobě ve formě dodatků k těmto pravidlům.

2. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, která ke dni 10.7.2019 dosáhla věku 18 let, a
která splní podmínky soutěže (dále jen "účastník"). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátoři, blízké osoby zaměstnance organizátora, zaměstnanci a blízké osoby zaměstnance
majetkově nebo personálně propojených osob s organizátorem a s reklamními a promotion
agenturami, které vykonávají činnosti související se zabezpečením soutěže, přičemž za blízké osoby se
pro účely soutěže považují osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve
znění pozdějších předpisů a osoby, které s těmito osobami žijí ve společné domácnosti (§ 115 zákona
č. 40 / 1964Zb.Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že výhercem se stane osoba, která je z účasti v soutěži vyloučena, výhra se této osobě
nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření, že došlo ke spáchání podvodného nebo nekalého jednání či v rozporu s dobrými mravy ze
strany Účastníka či jiné osoby, která pomohla Účastníkovi takto získat výhru nebo výhry v Soutěži. V
případě předání výhry osobě, která je ze Soutěže vyloučena, je tato osoba povinna výhru vrátit
Organizátorovi.
Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení v kterékoliv fázi Soutěže vyloučit každého
Účastníka, který by svým jednáním mohl ohrozit dobré jméno a dobrou pověst Organizátora či
jakýmkoliv způsobem zasáhnout do práv nebo oprávněných zájmů třetích osob.
Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Účastníka v případě podezření
z porušení Pravidel nebo použití neregulérních postupů.

3. Trvání Soutěže
Soutěž probíhá od 10.7.2019 - 14.7.2019 (fotky můžete přispívat do NE 14.7.2019, 17:00)
4. Pravidla soutěže
Do Soutěže bude zařazen každý Účastník, který v době trvání Soutěže přidá na našem facebookovém
profilu do komentáře Soutěže fotografii pořízenou z Golf Resortu Kaskáda. Soutěž bude zároveň

sledovatelná na profilu sociální sítě Instagram. Výhru v soutěži má možnost získat každý účastník,
který se Soutěže zúčastní a splní výše uvedené podmínky. Soutěžící nejsou omezeni na zapojení se do
soutěže pouze jedním příspěvkem.

5. Výhry v Soutěži
Výhercem soutěže se může stát pouze jedna osoba, která splní podmínky uvedené v části 4. Pravidla
soutěže.
Výherce se vylosuje náhodným generátorem ze všech soutěžících, kteří publikují příspěvek v určeném
termínu trvání soutěže.
Výhrou jsou 2 lístky na Festival ,,Colours of Ostrava“.
Platnost lístků 17.7. – 20.7.2019
Výherce soutěže bude vylosován organizátorem po ukončení soutěže dne 14.7.2019.

6. Místo, způsob a lhůta pro převzetí výher
Výherce Soutěže bude o výhře v Soutěži informován prostřednictvím facebooku.
Vyhrané vstupenky budou zaslány elektronicky v podobě kódu.
V případě, že výherce neprojeví o výhru zájem, převzetí výhry odepře nebo pokud nesplní Pravidla
nebo se s výhercem nepodaří Organizátorovi kontaktovat během dvou dnů po vyhodnocení Soutěže
a oznámení výhry Účastníkovi, tak organizátor soutěže vylosuje jiného Účastníka, který splnil
podmínky soutěže.
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhra v Soutěži je nepřenosná, nemůže být
na základě žádosti výherce zaměněna a výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní
plnění. Výhra není ve smyslu § 845 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů vymahatelná soudní cestou.

7. Zvláštní ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se Soutěže dle vlastního
uvážení a vyhrazuje si také právo z důvodů hodných zvláštního zřetele kdykoliv Soutěž omezit,
odložit, přerušit, změnit nebo zrušit. Organizátor neodpovídá za technické či programové chyby a
omyly vzniklé během Soutěže.
Výhra v Soutěži může podléhat zdanění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 595/2003 CFU o
dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daň, jakož i všechny ostatní poplatkové povinnosti, které
se mohou případně vztahovat na nabytí výhry, budou hrazeny samotným výhercem v celé zákonem
stanovené výši.

8. Ochrana osobních údajů
Organizátor jako provozovatel, tj společnost Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 030
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
Žilina, oddíl Sa, vložka č. 62 / L, zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními

předpisy České republiky, zejména v souladu s Nařízením (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen
"GDPR") a se zákonem 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon").
Provozovat zpracovává osobní údaje Účastníka na následující účely organizace soutěže s těmito cíli:
V rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa s cílem zaslání a doručení výhry Účastníkovi; na
právním základě oprávněného zájmu a smlouvy, jejíž dotyčná osoba vystupuje jako smluvní strana;
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - losování o výhru v
rámci soutěže, avšak maximálně po dobu 1 roku od sběru těchto údajů. Osobní údaje zpracovávané
na výše uvedená účely vyhodnocení, informování účastníka o výhře a doručení výhry účastníkovi v
rámci Soutěže a informování veřejnosti o výherci.
Více informací o správě osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů
zveřejněných na webovém sídle Tatry mountain resorts, a.s.

9. Závěrečná ustanovení
Neznalost ustanovení těchto Pravidel nezakládá nárok na reklamaci a nebude se na ni přihlížet.
Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci svůj souhlas s Pravidly. Výhra nebude Účastníkovi
předána, pokud nesouhlasí s těmito Pravidly a nesplní podmínky z nich vyplývající. Úplná a závazná
Pravidla Soutěže jsou dostupné na webové stránce Organizátora www.golfbrno.cz

Pravidla se řídí právem České republiky.

V Kuřimi dne 10.7.2019

