SOUTĚŽ ANETE
I. Organizátor soutěže
1. Organizátorem soutěže ANETE na cestě (dále jen „Soutěž“) je ANETE spol. s r.o., IČ 46970126, se
sídlem Brno - Lesná, Okružní 29a, PSČ 638 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 7172 (dále jen „organizátor“).
II. Účast v soutěži
Účastníkem Soutěže se stává osoba, která je zařazena do databáze účastníků Soutěže. Do databáze
účastníků Soutěže bude zařazena každá fyzická osoba, která v době od 1.4.2017 do odvolání odpoví
na otázky uveřejněné na stránkách www.anete.cz v odkazu „Soutěž ANETE“.
Způsobem podle odst. 1 tohoto článku lze zájem o zařazení do databáze Soutěže projevit nejvýše jedenkrát
měsíčně. Účastník účastí v soutěži projevuje souhlas s tím, aby organizátor soutěže shromažďoval osobní
údaje, které účastník při registraci poskytne v rozsahu uvedeném na formuláři, pro účely účasti v soutěži.
1.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 15 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které
jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž
osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 občanského zákoníku, tj. zejména příbuzní
v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob.
2.
Účastník soutěže dává svou účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků
a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní
právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům
organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání
poskytnutých osobních údajů (podle způsobu registrace) v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po
ukončení soutěže (u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení
soutěže), a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže. Účastí v soutěži dává účastník organizátorovi
souhlas s využitím svých kontaktních údajů za účelem zasílání oznámení o mimořádných výhrách či
jiných soutěžích pořádaných organizátorem.
III. Průběh Soutěže
1. Organizátor každý měsíc zveřejní na svých stránkách 3 soutěžní otázky. Správné odpovědi budou
moci soutěžící zaslat pomocí formuláře, který je uveden na stránkách firmy. Ze všech správných
odpovědí budou vylosování tři soutěžící, které Organizátor následně kontaktuje a zašle příslušnou výhru.
2. Správné odpovědi budou v následujícím měsíci vyvěšeny na stránkách www.anete.cz/soutěž
3. Výherci budou zveřejněni v následujícím měsíci na stránkách www.anete.cz/soutěž
IV. Vyloučení účastníka ze soutěže
1.
Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž
pro pokyny organizátora, týkající se jeho osobní účasti na předání odměny. V opačném případě je
organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyloučit
účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel.
2.
Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci
(zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit
organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé,
nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je
organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně
údajů nezbytných pro poskytnutí odměny.
3.
Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou odměnu,
která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor
není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka
soutěže.
4.
Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena
z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně; k vyloučení ze soutěže dochází
automaticky, není třeba rozhodnutí Organizátora.
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V. Společná ustanovení
1. Výhru poskytuje organizátor soutěže, případně jím určená osoba. Výherci nejsou povinni výhru přijmout,
v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její
poskytnutí. Výherci nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně
nestanoví jinak. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno.
2. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních
předpisů vzniknou získáním odměny.
3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její
pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s
konečnou platností. Změny pravidel soutěže budou oznámeny účastníkům jejich uveřejněním na
internetové stránce www.anete.cz.
4. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího Organizátora.
5. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné. Účastník má jako subjekt údajů
veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především
právo požádat organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným
účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Organizátor je povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu
sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou
zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o
povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech
účastníka. Účastník, který se domnívá, že organizátor zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se
zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může
organizátora vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému
zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud organizátor na jeho žádost o informace či o
nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením organizátora nesouhlasí), se lze se stížností
obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
6. Originál těchto pravidel je uložen na adrese sídla společnosti ANETE spol. s r.o.; tato pravidla soutěže
jsou též uveřejněna na internetových stránkách www.anete.cz.

V Brně dne 1. 4. 2017

