Podmínky soutěže „Strašidelný počítač“
Pořadatel soutěže:
Fleishman‐Hillard, s.r.o., Lomnického 1705/9, Praha 4, IČO: 25670247

Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže uveřejněné na serveru Lenovoblog.cz se stává každý, kdo se přihlásí v termínu
soutěže a splní podmínky stanovené soutěží. Splnění zadání soutěže, tj. zaslání fotografie nebo
obrázku na dané téma „Strašidelný počítač“ na adresu soutez@lenovoblog.cz, potvrzuje účastník své
autorství a souhlas pro další použití výsledků soutěže pořadatelem, např. pro marketingové účely.

Pravidla soutěže
Výhru získávají ti účastníci, jejichž fotografie budou nejzajímavější. Měřítkem zajímavosti je
rozhodnutí soutěžní poroty. Soutěžní porota je složená ze zástupců společnosti Lenovo a autorů
serveru Lenovoblog.cz. Účastník soutěže souhlasí s pravidly soutěže stanované pořadatelem a
zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si
pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

Vyloučení ze soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obchodněprávním vztahu k
pořadateli soutěže (či dalším společnostem podílejících se na pořádání soutěže) a osoby jim blízké. Ze
soutěže budou vyloučeni i ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, jako např.
neuvedou kontakt nebo uvedou kontakt neúplně.

Práva a povinnosti pořadatele








Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty.
Pořadatel má právo měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
Výhra bude výhercům zaslána na jejich adresu nejpozději do 30 dnů po zveřejnění.
Výhry, které nebude možné doručit na adresu oznámenou výhercem, propadají ve prospěch
pořadatele.
Výhry není možné vymáhat právní cestou.
Místo výher není možné požadovat finanční plnění.
Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům v souvislosti s realizací výher.

Osobní údaje
Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odesláním výslovně souhlasíte s tím, že
vyhlašovatel může využít vámi poskytnuté osobní údaje (v tomto případě e‐mail a telefon) k
obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu.

