Pravidla Facebookové soutěže
s výstavou LEONARDO
Účast v soutěži
- Soutěž je určena dětem do 12 let, účastnit se mohou prostřednictvím FB profilu
zákonného zástupce.
- Nemá-li zákonný zástupce svůj FB profil, lze se zúčastnit pomocí emailu
zákonného zástupce zasláním na adresu anna.herianova@chvalskyzamek.cz.
- Odpovědi na danou soutěžní otázku mohou účastníci soutěže zasílat vždy do
nedělních 18:00 hodin daného týdne.
- Každý soutěžící se smí hry v daném kole účastnit pouze prostřednictvím jednoho
příspěvku či odpovědi.
- Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za
účelem organizace facebookové soutěže Chvalského zámku (kontakt s účastníky,
zveřejnění vítězů daného kola soutěže na FB stránkách Chvalského zámku, zaslání
výhry) a nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Zpracování bude
probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
Informace o zpracování osobních údajů Chvalským zámkem jsou uvedeny
na adrese www.chvalskyzamek.cz/gdpr/ (odkaz na Informační memorandum).

Výhra
- Výherci soutěže budou informováni o výhře v následujícím soutěžním příspěvku
na profilu www.facebook.com/chvalskyzamek a to následující pracovní den po
skončení daného kola soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím
privátní zprávy.
- Výhru je možné vyzvednout na recepci Chvalského zámku nebo zaslat poštou.
V případě zaslání poštou bude výhra doručena do osmi týdnů od vyhodnocení
soutěže. Výhra je zasílána pouze na území ČR.

Práva a povinnosti

- Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit
či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností
k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/chvalskyzamek
- Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či
nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským
faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu soutěže.
- Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání
zprávy ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho
nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí
privátní zprávy do 7 dnů od kontaktování, propadá výhra organizátorovi soutěže
a nebude výherci udělena.
- Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu
s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
c) by mohly poškodit dobré jména organizátora, jeho ochranné známky,
obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví organizátora nebo
třetí osoby,
d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
- O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje
Organizátor soutěže.
- Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

