Úplná pravidla soutěže METRO
I. Obecná ustanovení
1. Soutěž METRO (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
2. Účastníkem soutěže se stává každý účastník soutěže akceptující pravidla
soutěže a splňující tyto podmínky.
3. Organizátory soutěže jsou společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla
Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen
„organizátor“).
4. Adresa pro zasílání emailů je: mms@metro.cz.
5. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území
České republiky starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci
organizátora a osoby jim blízké.
6. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na
dotazy odpovídat.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či
změnit její pravidla.
8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout
s konečnou platností dle vlastního uvážení.
9. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
10.Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast
ve hře a posouzení nároku na výhru.
II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je
oprávněn užít jeho jméno, příjmení, podobiznu a zaslané fotografie v deníku
Metro, na webových stránkách www.metro.cz a na Facebooku deníku
Metro.
2. Účastník soutěže poskytuje odesláním e-mailu organizátorovi výslovný
souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval zaslané osobní údaje
(jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo) ve své marketingové
databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení
obchodu a služeb.
3. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který
poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího
odstavce, o jeho 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 účastník má právo přístupu k nim
a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z
§§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za
podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora (pro
každého z organizátorů zvlášť).

4. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním odpovědi organizátorovi
výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že
mu budou organizátorem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho
adresu (vč. e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným direct mailem
obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného
telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní
sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb organizátora. Tento souhlas
může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla organizátora nebo emailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz.
III. Mechanismus soutěže
1. Soutěž bude otištěna v deníku METRO dne 21. a 22. 3. 2018. Fotografie
budou soutěžící zasílat nejpozději do 31. 3. 2018 do 24:00 hod. na adresu
mms@metro.cz. Do e-mailu uvede soutěžící JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU A
TELEFON s tím, že do předmětu e-mailu je potřeba napsat slovo „Jaro“.
2. 1. 4. 2018 vybere organizátor ze všech fotografií, které byly doručeny shora
uvedených způsobem v uvedeném časovém rozmezí, 5 výherců.
3. Každý soutěžící může zaslat maximálně jeden odpovědní e-mail z jedné emailové adresy na každou ze soutěží. Duplicitní e-maily ze stejné adresy pro
jednu soutěž budou organizátorem vyřazeny, v platnosti zůstane první
zaslaný email.
IV. Výhra a její předání
1. 5 výherců získá 1x deštník a 1x mikinu s logem Metro.
Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu do tří
pracovních dnů od výběru. Výhry budou výhercům předány v sídle
organizátora.
3. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
V. Zveřejnění pravidel
Tato úplná, pro hru závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání
soutěže na internetové adrese www.metro.cz.

