PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Pořadatel a organizátor soutěže:
Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206.
Trvání a místo soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky a trvá od 09.01.2019 do 30.06.2019.
Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území
České republiky, který splní pravidla této soutěže.
Zadání soutěže:
Pošlete prostřednictvím e-mailu vaši vzpomínkovou fotografii i s komentářem na
adresu mujalbatros@albatrosmedia.cz
Do soutěže se můžete registrovat opakovaně a zvýšit své šance na výhru. Platí však
pravidlo, že se můžete zúčastnit s konkrétní fotografií pouze jednou.
Soutěžní fotografie zejména nesmí: a)být v rozporu s platnými právními předpisy na
území České republiky a komunitními pravidly sociální sítě Facebook/Instagram; b)
obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s
obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou
důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný
obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat
nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat
prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo
práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např.
ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g)
obsahovat skrytou reklamu a jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno
pořadatele soutěže.
Výhra:
Každý týden vybereme jednoho výherce, který získá knížku z produkce
nakladatelství Albatros dle vlastního výběru do hodnoty 500 Kč.
Vítězové:
Vítězové budou o své výhře informováni e-mailem z adresy
mujalbatros@albatrosmedia.cz.
Všichni výherci budou zveřejněni na sociálních sítích pořadatele. Při nemožnosti
kontaktování výherce ztrácí výherce právo na předání výhry a výhra propadne
pořadateli soutěže.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) Váš
souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v případě zapojení se na webových
stránkách: e-mailové adresy.

2. Účastí v soutěži nám udělujete souhlas s tím, abychom Vaše osobní údaje
zpracovávali za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců.
Když v naší soutěži vyhrajete, udělujete nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s
tím, abychom zpracovávali vedle Vašich osobních údajů také adresu a telefonické
spojení za účelem zaslání výhry.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem soutěže. Osobní
údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje
a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
4. Všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být
kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na e-mailovou adresu:
gdpr@albatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s.,
Na Pankráci 30,140 00 Praha;
5. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání soutěže a následně do 3
roky od jejího skončení.
6. Účastí v soutěži potvrzujete, že:
- berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za
následek ukončení jednání o smlouvě,
právo namítat,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Ostatní podmínky soutěže:
1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže
v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné
aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je
umístěn v soutěžním postu.
2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru
výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zasláním fotografií pořadateli odpovídá za
to, že poskytnutím fotografií nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či
obecně závazných předpisů, např. práva osob zobrazených na zaslaných
fotografiích (tj. práva osobnostní), resp. hlavně dětí, disponuje všemi potřebnými
souhlasy především zákonných zástupců dětí v rozsahu stanoveném těmito pravidly,
práva majitelů věcí či ochranných známek atd., což kdykoli pořadateli doloží
podpisem čestného prohlášení. Všechny nutné souhlasy související se zasláním
fotografií, resp. především souhlas zákonných zástupců dětí si musí soutěžící
vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost s tím, že jejich odesláním
potvrzuje, že souhlasy má vypořádány. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení
nebo v případě, že poskytnutím fotografií jsou porušena práva třetích osob, je
soutěžící za takové porušení plně odpovědný a pořadatel je oprávněn soutěžícího ze

soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není
dotčena odpovědnost soutěžícího za náhradu škody pořadateli nebo třetím osobám.
4. Soutěžní fotografie, kterou soutěžící zašle do soutěže, je autorským dílem dle
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, (dále pouze „autorský zákon“). Zapojení do
soutěže a zaslání soutěžní fotografie znamená výslovné udělení nevýhradní,
přenosné, převoditelné a bezúplatné licence na její použití, zejména k jejímu
zpřístupnění veřejnosti na Facebooku, Instagramu a na internetových stránkách
pořadatele soutěže. Pořadatel může využít fotografie k vlastní propagaci. Licence se
poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a pro území celého svět
v neomezeném množstevním rozsahu.
5. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně
prostřednictvím e-mailu uvedeného v bode 7 tohoto odstavce nebo dopisu na adresu
sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní
příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s
pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu
blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži
včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že
se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve
prospěch pořadatele soutěže.
8. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
9. Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže
slouží e-mailová adresa: mujalbatros@albatrosmedia.cz
V Praze dne 09. 01. 2019

