PRAVIDLA DOPROVODNÉ SOUTĚŽE NA FACEBOOKU
Úplná pravidla a podmínky soutěže (dále také „soutěž")
1. Pořadatel
• Soutěž pořádá společnost backaldrin s.r.o. se sídlem Žitná 982, 272 01 Kladno, IČ 62525352.
2. Termín a místo trvání soutěže
• Soutěž probíhá v období od 1. 8. 2018 8:00hod do 15. 11. 2018 12:00hod včetně, na území
České republiky.
3. Účastníci soutěže
• Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13ti let s trvalým pobytem na území
České republiky (dále také „účastník").
4. Podmínky účasti v soutěži
• Podmínkou účasti v soutěži je hlasování pro jednu nebo více soutěžních fotografií
umístěných na facebookovém profilu pořadatele v albu „Kornspitz roku 2019 – soutěžní
fotografie“.
• Hlasováním se rozumí označení soutěžní fotografie jedním z možných způsobů lajků – to se
mi líbí, super, haha, paráda, to mě mrzí nebo to mě štve. Hlas je pro soutěžní příspěvek
započítán rovnocenně bez ohledu na typ použitého označení.
5. Výhra
• Hlavní výhrou v soutěži je mobilní telefon Apple Iphone (dále jen „hlavní výhra“).
• Týdenní výhrou v soutěži je dárkový balíček od společnosti backaldrin s.r.o. (dále jen
„týdenní výhra“).
• Celkově je do hry vloženo 7 týdenních výher a jedna hlavní výhra.
• Týdenní výhry budou losovány ze všech hlasů, které uskutečnili účastníci soutěže od
začátku trvání soutěže (1.8.2019) až do dne losování týdenní výhry.
• Losování týdenních výher bude probíhat ve dnech 5.8., 12.8.,19.8., 26.8., 2.9., 9.9. a
12.9.2019 vždy v odpoledních hodinách. Výherci budou oznámeni na facebookovém profilu
pořadatele vždy v pondělí po slosování uskutečněných hlasů.
• Každý účastník smí získat pouze jednu týdenní výhru. Účastník je zařazen do každého
slosování o týdenní výhru pouze jednou, bez ohledu na to, pro kolik soutěžních fotografií
hlasoval. V případě, že účastník získá týdenní výhru, nebude již do dalších týdenních slosování
zařazen.
• Účastník je zařazen do slosování o hlavní výhru pouze jednou, bez ohledu na to, pro kolik
soutěžních fotografií hlasoval a bez ohledu na získání týdenní výhry.
• Výherce hlavní výhry bude oznámen den po ukončení soutěže (13.9.2019) po slosování
uskutečněných hlasů.
6. Další podmínky
• Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či
elektronické nebo mobilní sítě.
• Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či

jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které
není fair play.
• Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je
dodržovat.
• Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za
účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních
sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o
ochraně osobních údajů je společnost backaldrin s.r.o. se sídlem Žitná 982, 272 01 Kladno, IČ:
62525352. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho
osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje
účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let od konce trvání soutěže.
• Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho
kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci.
Hlavní výhra bude doručena výhradně osobně, v termínu a místě dle domluvy s výhercem.
Výherce bude o výhře a hlavní výhře informován prostřednictvím facebookového profilu.
Výherce je povinen nejpozději do 5 dnů od oznámení výhry nebo hlavní výhry písemně
potvrdit akceptaci výhry (a v případě týdenní výhry zaslat úplnou korespondenční adresu),
jinak nárok na Výhru zaniká a Výhra bude předána náhradnímu výherci. Hlavní výhra musí být
předána nejpozději do 30.11.2019.
• Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v
hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
• Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město
(např. Jana Nováková, Praha) na internetových stránkách www.backaldrin.cz a na
facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Účastník také souhlasí
s pořízením obrazového materiálu při předání hlavní výhry a jeho zveřejněním na
internetových stránkách www.backaldrin.cz a facebookovém profilu pořadatele.
• Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci (manželé/manželky,
partneři, děti a rodiče) zaměstnanců pořadatele.
• 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 www.backaldrin.cz a nebo
facebookovém profilu pořadatele.
• Soutěž není sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní
nesouvisí.
V Kladně dne 31. 7. 2019

