Obecná ustanovení soutěží a křížovek
1. Definice soutěží
1.1. Soutěž, křížovka a anketa vyhlášená v aktuálním
čísle vydání časopisu nebo na webu organizátora (dále
také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
2. Účastníci soutěží
2.1. Účastníkem soutěže se může stát každý čtenář časopisu organizátora starší 18 let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle popsaným způsobem odpovědi
na soutěžní zadání uvedené v daném vydání časopisu
nebo na webu časopisu a splní všechny podmínky zde
uvedené.
3. Organizátor soutěží
3.1. Organizátorem soutěže je společnost Časopisy pro
volný čas s.r.o., se sídlem Táborská 979/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26422964, OR: MS v Praze, oddíl C,
vložka 81066 (dále jen „organizátor“).
4. Pravidla soutěží
4.1. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a všech firem přímo se podílejících na průběhu
soutěže.
4.2. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují
dodržovat její pravidla, tato pravidla mohou být stanovena pro každou soutěž samostatně. V případě odlišného znění pravidel kterékoli soutěže a těchto obecných
ustanovení má přednost znění pravidel konkrétní soutěže.
4.3. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
4.4. Výhry v soutěži nelze soudně vymáhat. Organizátor
má právo vyloučit účastníka, který zřejmě nedodrží pravidla soutěže.
4.5. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje
právo rozhodnout s konečnou platností.
4.6. Počet odpovědí není omezen, pokud v těchto pravidlech nebo v aktuálním vydání časopisu není uvedeno
jinak. V případě nepovolených vícenásobných odpovědí bude každý další duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
V případě, že vyhrává některá z vícenásobných odpovědí, vzniká nárok na výhru pouze jednou.
4.7. Platí pouze pro slosovací soutěže: Do slosování
bude zařazen každý účastník, který splní aktuální zadání a odpoví správně na soutěžní otázky. Ceny budou
v takovém případě rozděleny losováním mezi účastníky
soutěže, kteří vyhoví podmínkám zadání.
4.8. Platí pouze pro soutěže s podmínkami nejlépe splněného zadání: Výhercem se stane ten účastník soutěže, který splní soutěžní zadání nejlépe ze všech doručených odpovědí. Soutěž vyhodnocuje redakce časopisu,
pokud v zadání soutěže není uvedeno jinak.

4.9. Platí pro akce, při kterých je ohodnocen každý
účastník: Každý účastník soutěže, který splní všechny
podmínky zadané v časopise nebo na webu časopisu,
získává uvedenou cenu.
4.10. Výherci budou vyrozuměni, popř. informace o cenách jim budou sděleny, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Výhry jsou doručovány pouze na území ČR.
4.11. Pokud si v případě osobního předávání výherce
výhru nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla předána nebo odeslána informace, výhra propadá.
5. Autorské práva a práva na ochranu
osobnosti
5.1. Poskytne-li účastník soutěže v souvislosti se svou
účastí v soutěži materiály, které mohou být pokládány
za autorské, uděluje jejich poskytnutím organizátorovi
souhlas s jejich užitím. Toto právo uděluje bezplatně.
Účastník soutěže odpovídá za to, že na poskytnutých
materiálech nemohou váznout autorská práva nebo práva na ochranu osobnosti třetích stran.
5.2. Více najdete v Autorská práva a autorské materiály.
6. Ochrana osobních údajů
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník jako subjekt
osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely konkrétní soutěže.
Mimo to může účastník jako subjekt osobních údajů na základě dalšího dobrovolného a nepodmíněného souhlasu udělit organizátorovi souhlas k používání
osobních údajů pro marketingové akce organizátora.
6.2. Organizátor pro účely zpracování soutěže zpracovává obvykle osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje
nutné k předání a zdanění výhry. Pro účel marketingových akcí organizátora zpracovává organizátor osobní
údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail.
6.3. Osobní údaje poskytnuté pro účely zpracování soutěže zpracovává organizátor po dobu akce a dále 10 let
po jejím ukončení. U osobních údajů poskytnutých pro
účely marketingové akce organizátora zpracovává organizátor po dobu neurčitou. Odvolání nebo omezení
tohoto dobrovolně poskytnutého souhlasu je možné.
Organizátorem bude bez zbytečného odkadu akceptováno.
6.4. Více najdete v Zásadách vydavatele k ochraně
osobních údajů.
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