SOUTĚŽ A VYHRAJ

OBLEČENÍ PRO CELOU RODINU

Vyfoť originální fotku v SAMáckém
a vyhraj oblečení pro celou rodinu
na rok ZDARMA
POŘADATEL SOUTĚŽE:
Soutěž pořádá SAM 73 APPAREL s.r.o., se sídlem Kladno, Milady Horákové 277, IČ: 27115411 77, IČ:
27115411 77, IČ: 27115411, 7, IČ: 27115411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C 97385 (dále jen „Provozovatel“).
ÚČAST V SOUTĚŽI:
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a prostřednictvím zprávy na Facebooku (SAM 73), emailu (soutez2018@sam73.cz) nebo kamenných prodejen
odevzdá originální fotku s využitím oblečení značky SAM73. K fotce musí přiložit email či telefonický
kontakt. Každý soutěžící smí přihlásit pouze jednu fotografii. Odesláním fotografie potvrzuje účastník
soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm a trvalým pobytem v České republice. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Soutěžící musí být
starší 18 let.
PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE:
1. Vyfotit originální fotku, kde minimálně jedna osoba bude viditelně oblečena do produktu značky
SAM73, nebo bude produkt SAM73 viditelně využit
2. Zašlete nám ji prostřednictvím Facebooku, emailem na soutěž2018@sam73.cz nebo ji přineste do
jakékoliv naší kamenné prodejny a přidejte své telefonní číslo či emailovou adresu.
Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu Provozovateli, jakožto správci osobních údajů a provozovateli databáze registrovaných uživatelů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v souladu
s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu trvání soutěže a po dobu pěti 5 let následujících po jejím ukončení.
Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány elektronicky (počítačově) pouze ke stanovenému
účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel tímto informuje soutěžící, kteří poskytli registrací své osobní údaje ke zpracování, o jejich právech vyplývajících
z § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném
znění, zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že každá osoba má právo na
přístup k těmto osobním údajům a že má právo obrátit se v případě porušení tohoto zákona na Úřad
pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adrese sídla Provozovatele. Odvoláním
souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži
a ztrácí nárok na výhru.

Soutěžící zároveň uděluje souhlas Provozovateli se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou
e-mailovou adresu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do písemného odvolání souhlasu.
Tento souhlas se uděluje i Partnerovi soutěže a uděluje se na dobu trvání soutěže a na dobu pěti 5 let
následujících po jejím ukončení, nebude-li odvolán dříve.
Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí
s jejími pravidly. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas k bezplatnému uveřejnění jeho
jména, názvu obce, kde bydlí, fotografie, jeho obrazových či zvukových záznamů a příp. fotografií a záznamů osob zobrazených na fotografiích jím pořízených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních
materiálech Provozovatele a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech Provozovatele anebo
Partnera, a to po dobu 5 let od skončení soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Provozovateli souhlas s tím,
že je Provozovatel oprávněn využívat jméno, příjmení a jeho fotografie pro reklamní, propagační
a marketingové účely.
ÚČASTNÍK SOUTĚŽE ZASLÁNÍM FOTOGRAFIÍ DO SOUTĚŽE POTVRZUJE, ŽE:
• je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie
jsou původní
• disponuje veškerými právy k těmto fotografiím
• má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
• užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva
třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti
Provozovateli
PRINCIP SOUTĚŽE:
Ze všech zaslaných fotografií, na které bude využit min. jeden produkt SAM73 bude vybráno 50 nejoriginálnějších fotografií, které postoupí do dalšího kola. Druhé kolo bude probíhat formou získávání hlasů
skrz webový formulář na našem webu www.sam73.cz, kam zveřejníme fotky, které postoupily. Hlasování bude omezeno na 1 hlas na jednu IP adresu denně a 1 hlas na jeden email denně, tedy každá
jedna IP adresa bude spárována s jedním emailem. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým
soutěžním fotografiím. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno
a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících
opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní fotografie bude ze soutěže vyloučena!
K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace.
CENY:
1. PRVNÍ CENA
Oblečení od SAM73 v hodnotě 50 000 Kč (v doporučených maloobchodních cenách včetně DPH)
2. DRUHÁ CENA
Oblečení od SAM73 v hodnotě 30 000 Kč (v doporučených maloobchodních cenách včetně DPH)
3. TŘETÍ CENA
Oblečení od SAM73 v hodnotě 20 000 Kč (v doporučených maloobchodních cenách včetně DPH)
CENA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA SOUTĚŽE bude kód na slevu 40% na další jednorázový nákup
na eshopu SAM73 (sleva neplatí na již zlevněné produkty).
DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Sběr fotografií:			
Druhé kolo (hlasování na webu):
Vyhlášení výsledků:			

12. 3. 2018 do 1. 4. 2018
1. 4. 2018 do 22. 4. 2018
23. 4. 2018

VÝHERCE:
Výherce bude kontaktován emailem či telefonem, který pošle společně s fotkou a bude vystaven na
našich webových stránkách.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Účastník soutěže souhlasí s tím, aby jeho výše uvedené osobní údaje (tj. identifikační a kontaktní údaje)
byly zpracovány společností SAM 73 APPAREL s.r.o. jakožto správcem, za účelem nabízení služeb a
produktů správce a zasílání informací o činnosti správce, a to po dobu 5-ti let. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu. Účastník soutěže tímto výslovně potvrzuje, že
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je toto poskytnutí
osobních údajů správci dobrovolné. Účastník soutěže bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým
poskytnutým osobním údajům a má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným správci. Společnost SAM 73 APPAREL s.r.o. si vyhrazuje a účastník soutěže výslovně
souhlasí s tím, aby v případě, že níže podepsaný účastník soutěže vyhraje některou z výše uvedených
cen, byly jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, společností SAM 73 APPAREL s.r.o. zveřejněny a
použity pro marketingové účely v souvislosti se zveřejněním výsledků této soutěže.

