PRAVIDLA VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE
1. Vymezení pojmů
1. Pořadatel: Pořadatelem soutěže je společnost unuodesign s.r.o. se sídlem
Vrchlického 984, Sezimovo Ústí 391 01, IČO:27380076, DIČ CZ 2
 7380076:,

zapsaná Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen "Pořadatel").
2. Velikonoční soutěž a výhry: každý den je pro soutěžící připraveno jedno
překvapení, které může být prezentováno ve formě soutěžní otázky (omezená
výhra kusů - např. produkty), slevového kódu. Slevy platí vždy do vyprodání
zásob, nebo do data uvedeného v příslušném dni.
3. Doba platnosti: Velikonoční soutěž probíhá v době od 18.4.2019 do
22.4.2019 na stránkách www.unuo.cz
4. Účastník je každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti ve Velikonoční
soutěži tím, že se v době platnosti Velikonoční soutěže přihlásí do soutěže
zadáním své emailové adresy a zodpoví soutěžní otázku, pokud je otázka v
daném dni k dispozici.
5. Výherce: Účastník, který ve Velikonoční soutěži v daný den správně odpoví
a bude náhodně vybrán počítačovým scriptem.
6. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do
30. dne od skončení Velikonoční soutěže.
7. Emailová adresa Účastníka je emailová adresa pod kterou se Účastník do
soutěže přihlásil.
2. Všeobecná ustanovení
1. Každý Účastník se může zúčastnit soutěže zadáním své emailové adresy na
stránkách www.unuo.cz .
2. Jako správná nebo špatná odpověď se bere vždy první odpověď účastníka,
a to zejména v případě, že odešle odpověď ze stejného emailu vícekrát ostatní odpovědi jsou poté považovány za neplatné. Dále platí body 4. - 6.
3. Účastník bude o případném získání výhry informován elektronickou
emailovou zprávou na e-mailovou adresu, pod kterou se do soutěže přihlásil.
4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně
všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně
ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo
nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem
nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn
rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření,
že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením
ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
6. Vyloučen ze soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné
podezření, že při odeslání formuláře v soutěži uvedl nepravdivé nebo fiktivní
údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát pod
pozměněnou identitou.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že
Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům
předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného
rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to
včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně
doby její platnosti či soutěž ukončit.
8. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat
vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
9. Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně
plnit v penězích.
3. Ochrana osobních údajů
1. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s těmito podmínkami.:
2. Osobní údaje (emailové adresy a další) jsou zpracovány na základě zákona o
ochraně osobních údajů, zák. č. 101/2000 Sb.
3. Posbírané údaje jsou využívány na účely technické správy webu, webové
analýzy, v rámci anket nebo pro marketingové účely vždy v přiměřeném rozsahu.
4. Osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách nebo
službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní
strategie a spolupráce. Účast na odebírání těchto typů informací je zcela
dobrovolná a pokud nemáte o tyto informace nadále zájem, můžete nás
kontaktovat a kdykoliv se z obesílání odhlásit. V případě emailové komunikace
tak můžete udělat pomocí odkazu „Odhlásit se“, které najdete v patičce každého
informačního emailu.
4. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve
zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v
souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za
jediná úplná a konečná.
2. Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na
stránkách www.unuo.cz . Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou
účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
3. Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly,
plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny
změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na stránkách www.unuo.cz ,
neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v
Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným,
má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
5. Tato Pravidla, soutěže a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí
právním řádem České republiky.

V Táboře dne 1.4.2019

