PRAVIDLA SOUTĚŽE MAGNESIA RED
o iPhone 7 RED
JAK TO FUNGUJE?
1. Vyfoť
Udělej fotku, která nejlíp vystihne sílu, energii a vášeň nové brusinkové Magnesie RED. A
malá nápověda – téma foto mozaiky je “Síla červené”.
2. Přidej se do mozaiky
Sdílej fotku na Instagramu s #magnesiared nebo ji jednoduše nahraj na této stránce. Nové
fotky se zobrazují každou celou hodinu.
3. Sežeň podporu
Sdílej fotku a získej pro ni co nejvíc hlasů. 50 fotek, které jich posbírají nejvíc postoupí do
ﬁnále. Každé fotce můžeš dát jeden hlas.
4. Hraj o iPhone 7
O vítězi rozhodne ve ﬁnálovém kole odborná porota. Autor vítězné fotky získá iPhone 7 z
edice RED.

---

1.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Karlovarské minerální vody a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 14706725, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 71.

2.

ZPRACOVATEL SOUTĚŽE

SYMBIO Digital s.r.o., se sídlem v Praze 7 - Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ: 170 00,
IČ: 26492407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddíle C, vložka 85648.

3.

MÍSTO PRŮBĚHU SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v prostředí webových stránek www.magnesiared.cz (dále jen “soutěžní
web”).

4.

TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž trvá od 24. 7. do 20. 8. 2017.
První kolo soutěže trvá od 24. 7. do 17. 8. 2017, druhé kolo soutěže trvá od 18. 8. do 20. 8.
2017.

5.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou
na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.
Soutěžící svou účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě
účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas rodiče nebo zákonné osoby.
Do soutěže se zapojuje každý, kdo v době trvání soutěže na svůj veřejný proﬁl na
Instagramu nahraje fotku s hashtagem #magnesiared nebo ji vloží prostřednictvím
formuláře na soutěžní web.
V případě, že jedna osoba nahraje fotku na Instagram i na soutěžní web, bude do soutěže
zařazena ta fotka, která bude mít v době ukončení soutěže více hlasů. Na soutěžní web se
fotka propisuje automaticky v době uveřejnění na Instagramu s hashtagem #magnesiared
či nahrání do soutěžního formuláře. Veřejně se nové fotky zobrazují každou celou hodinu.
Fotku soutěžící nemůže dodatečně změnit ani editovat. Pokud ji bude chtít ze soutěžního
webu odstranit, musí kontaktovat organizátory na e-mailové adrese
magnesiared@symbio.agency.

6.

PRAVIDLA SOUTĚŽE A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

Soutěž je dvoukolová. Do druhého kola postupuje 50 soutěžících, jejichž fotka získá
prostřednictvím hlasování na soutěžním webu nejvíce hlasů. V druhém kole rozhoduje o
výherci soutěže odborná porota složená ze zástupců pořádající organizace.
Hlasy jednotlivým soutěžním fotkám lze udělit pouze na soutěžním webu na základě
registrace prostřednictvím facebookového rozhraní (Facebook login). Počet hlasování za
den je neomezený, každé fotce však lze v průběhu soutěže udělit hlas pouze jednou.
Pokud se prokáže, že jedna osoba přispívá do soutěže fotky z více Instagram účtů, bude ze
soutěže bezprostředně vyloučena.

7.

VÝHRY A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Výhrou v soutěži je mobilní telefon iPhone 7 RED (128 GB).

První kolo soutěže začíná 24. 7. 2017 a končí 20. 8. 2017. Jména 50 soutěžících, kteří
postupují do druhého kola, budou uveřejněna na soutěžním webu a na facebookové
stránce Magnesia nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení prvního kola soutěž.
Druhé a současně závěrečné kolo soutěže končí 23. 8. 2017. Výherce hlavní ceny v podobě
telefonu iPhone 7 bude vyhlášen prostřednictvím soutěžního webu a facebookové
stránky Magnesia nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže.
Výherce bude kontaktován zástupcem pořádající organizace se žádostí o zaslání
osobních údajů zahrnujících celé jméno, adresu včetně názvu ulice, PSČ a města bydliště.
Výherce je povinen tyto údaje dodat organizátorovi soutěže nejpozději do 5 pracovních
dnů od jejího vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá nebo ji dodá
nekompletní, bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístí na dalších
místech.

8.

AUTORSKÁ PRÁVA

Soutěžící odpovídá za to, že účastí v soutěži nebudou porušena práva třetích osob,
zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu
jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty
obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v
platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké
výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud
budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje
ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., soutěžící prohlašuje, že využitím
předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv
zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům.
Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se
souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů.
Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k
bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití
všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími
podmínkami a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu
trvání soutěže.
Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné oprávnění k využití předmětů po
skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi
známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení.

Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně
nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky.

9.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a s jejich
zařazením do databáze společnosti Karlovarské minerální vody a.s., jakožto správce, a s
jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů či
služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na
opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, mobilní telefon.
Osobní údaje se zpracovávají k evidenci soutěžících na dobu od jejich poskytnutí v rámci
soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání
souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka
soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je
subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány
ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se
kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce
a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce,
resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který
zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými
oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce
nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník
soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je
považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu
na adresu Karlovarské minerální vody a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary.
Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

10.

DALŠÍ PODMÍNKY

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v
průběhu jejího trvání. Soutěž může zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné
aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže na soutěžní
stránce.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní
ﬁnanční plnění. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru
výhrou obdobného typu.
Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím
e-mailové adresy magnesiared@symbio.agency v průběhu soutěže nebo nejpozději do 3
pracovních dnů od jejího ukončení. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži či osoby jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že se tato osoba i přes uvedené
podmínky stala výhercem, nemá na výhru nárok.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v
akci. Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy s informací o výhře v soutěži, ani za
doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora
soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby
podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům
blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána
a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Případné dotazy mohou soutěžící směřovat na e-mailovou adresu
magnesiared@symbio.agency.

V Praze dne 17. července 2017.

