Podmínky spotřebitelské soutěže
Kinder Dance při Olympiádě dětí a mládeže 2017
(„Podmínky“)

1.

Provozovatel

1.1. Provozovatelem spotřebitelské soutěže s názvem „Kinder Dance“ („Soutěž“) je společnost Česká
Olympijská a.s. („Provozovatel“).

2.

Organizátor

2.1. Organizátorem Soutěže je Provozovatel.

3.

Téma a mechanismus soutěže

3.1. Soutěž je určena zejména pro všechny uživatele sociální sítě Facebook a účastníky Olympiády dětí a mládeže
2017 („ODM 2017“). Soutěž bude vyzývat ke sdílení videí s kroky tance „Kinder Dance“. Videa mají
vyjadřovat co nejvíce radosti z pohybu.Videa musí být zveřejněna veřejně na facebooku s označením
@olympioniciODM, #kinderdance a #joyofmoving. Soutěž bude probíhat v termínu od 24. 6. 2016 do 28.
6. 2016 do 22 hodin („Doba konání“) na území České republiky.

4.

Podmínky účasti

4.1. Podmínkou účasti v Soutěži je sdílení minimálně jednoho videa ve formátu dle ustanovení 3.1. během Doby
konání Soutěže.
4.2. Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která
splní podmínku účasti uvedenou v ustanovení 4.1 a je pro účast v Soutěži dostatečně svéprávná
(„Účastník“).

5.

Způsob registrace a vyplnění soutěžních náležitostí

5.1. Účastník se do Soutěže neregistruje.
5.2. Účastníkem v Soutěži v rámci sociální sítě Facebook může být výhradně registrovaný uživatel této sociální
sítě, který si založil účet vyplněním povinných registračních údajů dle pravidel této sociální sítě.
5.3. Účastníci souhlasí se zařazením do Soutěže zveřejněním videa na svém profilu na sociální síti Facebook ve
formátu dle ustanovení 3.1.

6.

Výhra

6.1. Výhrou v Soutěži je 20x olympijský fidget spinner.
6.2. Výherci budou vyrozuměni online. Výhercům budou spinnery zaslány poštou.

7.

Ochrana osobních údajů

7.1. Poskytnutím osobních údajů dává Účastník Provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ZOOÚ“), souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa , e-mailová adresa a
kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním
osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Provozovateli a má za
následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak
před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 ZOOÚ právo přístupu k těmto svým osobním
údajům a dle ustanovení § 21 ZOOÚ právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
doplnění či likvidaci.
7.2. Převzetím výhry v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie
a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace značky Kinder a Provozovatel může zdarma použít
veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním
a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

8.

Všeobecná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této
Soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn podmínky Soutěže kdykoliv změnit nebo Soutěž zrušit.
Vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno.
8.2. Při nesplnění podmínek uvedených v Podmínkách této Soutěže ztrácí Účastník nárok na výhru. Výsledky
soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy
na Provozovateli.
8.3. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci Provozovatele a všech spolupracujících
osob. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem
Provozovatele, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Provozovatel 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.
8.4. Provozovatel bude při změnách Podmínek Soutěže zohledňovat zájem Účastníků soutěže v maximální
možné míře.
8.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky Účastníků a třetích osob
souvisejících s účastí v Soutěži a získáním výher.
8.6. Tyto Podmínky vydal Provozovatel jako závazná pravidla pro realizaci Soutěže. Podmínky Soutěže jsou
k dispozici také na internetové adrese www.olympic.cz/odm. Všichni Účastníci Soutěže jsou těmito
Podmínkami vázáni a účastí v Soutěži se je zavazují dodržovat.

