Pravidla Soutěže
„LAMA DEALS“
(dále jen „Pravidla“)

Tyto pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže „LAMA DEALS“ (dále jen „Soutěž"),
která probíhá na internetové stránce www.lamadeals.cz (dále jen „LD“ či „internetová stránka
LD“). Tyto pravidla jsou platná pro spotřebitele na území České republiky.

1.

Pořadatel Soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Aukro s.r.o., se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín,
PSČ:760 01, IČ: 276 84 555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 51717 (dále jen „Pořadatel“).

2.

Doba a místo konání Soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v následujících termínech:
1. Kolo:

31.5.2011- 14.6.2011

2. Kolo:

15.6.2011- 29.6.2011

3. Kolo:

30.6.2011- 14.7.2011

4. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

3.

Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro
doručování na území České republiky (dále také "Účastník" nebo "Soutěžící"). Ze Soutěže jsou
vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a rovněž osoby jim blízké ve smyslu § 116 Občanského zákoníku
(zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění).

4.

Účast v Soutěži

Soutěžící se mohou Soutěže zúčastnit prostřednictvím aplikace „Facebook“. Podmínkou účasti
v Soutěži je zřízený účet Soutěžícího na serveru www.facebook.com. Soutěže se tímto způsobem
může zúčastnit Soutěžící, který v době trvání Soutěže navštíví internetovou stránku LD a
prostřednictvím odkazu „Spojit s Facebookem“ propojí internetovou stránku LD se svým účtem na
Facebooku. Soutěžící je registrován okamžikem, kdy po propojení internetové stránky LD se svým
účtem na Facebooku vloží svůj příspěvek, resp. svou verzi „lama dealu“. Soutěžící je oprávněn se
účastnit každého kola Soutěže i opakovaně, nejvýše však dvakrát.Pořadatel si vyhrazuje právo
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5.

Výběr výherce

Výherce Soutěže bude vybrán ze Soutěžících, kteří se budou účastnit Soutěže a splní podmínky
specifikované v čl. 4 těchto Podmínek. Výherce bude vybrán na základě hlasování uživatelů, kteří
navštíví internetové stránky LD v časovém intervalu specifikovaném v čl. 2. těchto Podmínek a budou
hodnotit jednotlivé příspěvky. Výhercem bude ten Soutěžící, který od uživatelů internetových stránek
LD obdrží nejvíce hlasů.
V každém kole Soutěže, v souladu s čl. 2 Podmínek budou vybráni 3 výherci v souladu s první větou
čl. 5 Podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo určit v každém kole maximálně další dva výherce, kteří
podle jeho názoru vytvořili nejlepší příspěvek „lamadeal“.

6.
1. cena:
2. cena:
3.cena:

Ceny v Soutěži
Konzole Nintendo Wii Black Resort
Apple iPod Nano 6th gen 8GB
Apple iPod Shuffle 2GB

Výhra na základě rozhodnutí Pořadatele: Apple iPod Shuffle 2GB
V Soutěži bude poskytnuto celkem maximálně 3x 5 výher. V každém kole Soutěže bude poskytnuto
maximálně 5 cen. Pořadatel oznámí na internetové stránce LD jména výherců příslušných cen a
umístění výherců, nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne skončení příslušného kola Soutěže, kteří budou
kontaktování způsobem uvedeným v čl. 7. těchto Podmínek.
Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem Soutěže
stanoveno. Pořadatel tímto není vůči účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.
Maximální počet výher na jednoho Soutěžícího za celou dobu trvání Soutěže je 1 ks.

7.

Kontaktování výherce a doručení cen

Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailu nejpozději do 30. dnů ode dne
zveřejnění výherce na internetových stránkách SD, s žádostí o poskytnutí kontaktní adresy, na kterou
mu bude doručena výhra. Pro oznámení o výhře bude použita emailová adresa, kterou se Soutěžící
registroval do Soutěže. Nebude-li možné výherce kontaktovat, nebo výherce nebude na zaslaný email
Pořadatele reagovat do 7 kalendářních dnů od zaslání emailu, Pořadatel určí jiného výherce, a to tak,
že bude osloven účastník, který bude následovat v pořadí s počtem získaných hlasů ze strany uživatelů
internetové stránky LD.
Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím poštovní přepravy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
výherce sdělí Pořadateli kontaktní adresu, na níž je možno cenu zaslat. Pořadatel není odpovědný za
dopravu a doručení jednotlivých cen.
V případě, že se výherci nepodaří doručit cenu na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok
výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny propadají k následnému použití k dalším
propagačním či charitativním účelům Pořadatele Soutěže.
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8.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastníků Soutěže

Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této
Soutěže do databáze Pořadatele, jakožto správci osobních údajů, a s jejich následným zpracováním, a
to i prostřednictvím Pořadatele jako zpracovatele, pro marketingové účely Pořadatele, tj. pro nabízení
výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách
Pořadatele.
Účastí v Soutěži Soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi
elektronickými prostředky.
Soutěžící uděluje tento souhlas na dobu 10-ti let od poskytnutí souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že mu přísluší práva dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění. Soutěžící zejména může svůj souhlas s poskytnutím a
zpracováním osobních údajů bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, má právo
přístupu k osobním údajům, jakož i právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů
před ukončením doby trvání Soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze Soutěže.
Pořadatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce nebo zpracovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i
po skončení pracovního poměru nebo prací.
Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho jméno, příjmení a obec bydliště v
rámci Soutěže, bezplatně pořídit fotografie, videozáznamy nebo audio záznamy výherců, následně je
používat pro jeho reklamní, propagační a marketingové účely, včetně uveřejňování v médiích a v
propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu 5 let od skončení této Soutěže.

9.

Prohlášení a povinnosti Účastníků

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém Soutěž
probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.
Účastník používá fotografie, na které vlastní autorská práva.

10.

Ostatní a závěrečná ustanovení

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jim blízká,
výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu
jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho
uveřejnění na internetových stránkách LD. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za
výhry obdobného typu a odpovídající hodnoty. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech Soutěže,
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bude toto učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách LD. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody
způsobené v souvislosti s užíváním cen.

Vymáhání účasti v Soutěži či Soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního
uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a
tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými
prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde
budou informace o Soutěži uveřejněny.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez oznámení vyřadit ze Soutěže odpovědi, které neodpovídají
pravidlům Soutěže nebo odporují zásadám slušnosti a dobrým mravům.
Provozovatel neodpovídá za vložené příspěvky, které vyjadřují názory a postoje soutěžících.
V případě, že mají uživatelé podezření ohledně vhodnosti či zákonnosti vloženého příspěvku, mohou
nahlásit nevhodný obsah za pomoci záložky Kontakt.
Pořadatel po celou dobu Soutěže dohlíží nad regulérností soutěže. V případě zjištění jakýchkoliv
porušení podmínek Soutěže si Pořadatel vyhrazuje právo neregulérní soutěžní příspěvky či přihlášky
ze Soutěže vyřadit.
Úplná a závazná pravidla Soutěže jsou dostupná nawww.lamadeals.cz.
Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení.
Ve Zlíně, dne 18.5.2011
Aukro s.r.o.
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