Pravidla internetových soutěží nakladatelství Portál
I.

Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „organizátor“) je Portál, s.r.o., sídlem Klapkova 2, 182 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním
rejstříku
Městského soudu v
Praze, odd. C, vl. 24697,
IČO: 49623354, DIČ: CZ49623354.
Ze soutěží jsou vyloučeni zaměstanci organizátora.
II.

Průběh soutěže

Účastníkem soutěže (dále
a splní soutěžní zadání.

jen

„soutěž“)

se

stává

každý, kdo

akceptuje

pravidla

soutěže

Soutěž
začíná
dnem,
kdy
je
její
zadání
zveřejněno
na
www.portal.cz
nebo
www.facebook.com/nakladatelstvi.portal, a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí
do soutěže e‐maily došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho týdne po
jejím skončení, výsledky budou zveřejněny způsobem uvedeným v zadání soutěže. Ceny dané soutěže
vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel zveřejněných tamtéž. Organizátor
si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži, posouzení nároku na výhru a právo ve
sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně
vymahatelné.
III.

Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená v zadání soutěže.
Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za
případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor
soutěže neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné
škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.
IV.

Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít jeho jméno při vyhlášení
výsledků
soutěže.
Každá
osoba,
která
odešle
soutěžní
e‐mail,
výslovně
souhlasí
s tím, aby organizátor zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže a pro
potřeby kontaktu s těmito osobami. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži
své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům, že má právo při porušení zákona se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech
vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek uvedených
v zákoně kdykoliv odvolán, a to písemnou formou a doručením do sídla organizátora.

