SOUTĚŽ O 5 LETNÍCH DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ
Z DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY
Úplné znění pravidel soutěže
1. Pořadatelem soutěže je Národní turistický úřad Dominikánské republiky, sídlem
v ul. Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, (dále jen "organizátor").
2. Soutěž proběhne na území České republiky v období 25. 6. 2018 (10:00:00) – 10. 7.
2018 (23:00:00).
3. Soutěže se může za splnění soutěžních podmínek zúčastnit každá fyzická osoba
starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen účastník).
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru
k organizátorovi.
4. Účastník se může do soutěže zapojit na sociální síti Facebook na profilu
Dominikánské republiky: https://www.facebook.com/godominicanrepublic.cz/
5. Soutěží se o pět DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ z Dominikánské republiky. Každý dárkový
balíček zahrnuje:
o
o
o
o
o

Cestovní chladničku
Cestovní sadu na kufr
Piknikovou deku
Nafukovací balon
Klobouk

6. Vyhodnocení soutěže proběhne po skončení soutěže, nejpozději 13. 7. 2018. Výhry
získá pět soutěžících, kteří zajímavě okomentují publikované video. Výherci budou
vyrozuměni přímo v rámci soutěžního postu pod svým vlastním komentářem,
kterým se do soutěže zapojí. Každý soutěžící může získat maximálně 1 výhru.
Neúplné, nečitelné či jinak vadné odpovědi s nesprávnými údaji nebudou do soutěže
zařazeny.
7. Dárkové balíčky budou výhercům zaslány poštou nejpozději do 10 pracovních dnů
od obdržení kompletních kontaktních údajů (poštovní adresy) od výherce, příp. si
může výherce výhru přijít převzít osobně po předchozí domluvě do kanceláře
Národního turistického úřadu Dominikánské republiky v Praze.
8. V případě, že výherce udá špatnou adresu a organizátorům se nepodaří výherce
vyrozumět, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou, či v případě dalších okolností
vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezaviní organizátor soutěže, ztrácí
výherce nárok na výhru.
9. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší
nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat
místo vyhrané ceny peněžité nebo jiné plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní
nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

10. Každý účastník uděluje účastí v soutěži organizátorovi v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů
spočívajícím v uložení jména a příjmení do databáze organizátora. Tyto údaje
budou Správcem zpracovány po dobu konání soutěže, tj. od 25. 6. 2018 do 10. 7.
2018.
11. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla
organizátora, dále právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů
dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce o vysvětlení ke
způsobu zpracování osobních údajů účastníka, právo požadovat, aby správce provedl
blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů účastníka, právo
požadovat výmaz osobních údajů. Výše uvedený souhlas se vztahuje na všechny
osobní údaje, které účastník správci poskytne.
12. Organizátor není odpovědný za funkčnost sítě Internet, poštovní ani jiné doručovací
služby a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení přihlášek do soutěže či
oznámení o výhře či výher samotných.
13. Organizátor je oprávněn rozhodovat ve všech otázkách týkajících se této soutěže
podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či
pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. Takové rozhodnutí je
účinné ode dne jeho uveřejnění. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu
nákladů spojených s účastí v soutěži.
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