Pravidla soutěže

Pravidla soutěže: „Natoč video a vyhraj iPhone 7 od Fakeera“
•

Pořadatelem soutěže „Natoč video a vyhraj iPhone 7 od Fakeera“ (dále jen „soutěž") je
společnost Fakeer s.r.o. se sídlem Komunardů 36, Praha 7, 170 00, IČ: 49356101 DIČ:
CZ49356101 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 19777 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž je vyhlášena na webových stránkách www.fakeer.cz/soutez a řídí se níže uvedenými pravidly.
•

Soutěž probíhá od 24. 12. 2016 do 20. 1. 2017 (dále jen „soutěžní období“).

•

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, a to i mladší 18 let s trvalým pobytem na území České
republiky. Přihlášením do soutěže účastník soutěže prohlašuje, že splňuje podmínky pro účast
v soutěži uvedené v tomto odstavci. Soutěžící musí mít k účasc v soutěži souhlas svého
zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce s účasd zastupovaného dítěte v soutěži
v sobě zahrnuje i souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů
účastníka soutěže. Pořadatel si může s využidm kontaktního údaje na zákonného zástupce,
který mu soutěžící sdělil při přihlášení do soutěže, kdykoliv jeho souhlas ověřit, zejména si
vyžádat cštěnou podobu souhlasu zákonného zástupce s účasd zastupovaného soutěžícího v
soutěži, souhlasu s pravidly soutěže a souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka
soutěže. Nepodaří-li se pořadateli se zákonným zástupcem na uvedených kontaktech spojit,
bude nucen daného soutěžícího ze soutěže vyřadit, o čemž jej neprodleně informuje zprávou
zaslanou na soutěžícím uvedenou e-mailovou adresu. Soutěže se může zúčastnit ten, kdo
natočí soutěžní video na téma NESROVNATELNÁ CHUŤ s produktem FAKEER v ctulní roli, a to
v souladu s těmito uvedenými pravidly a s vlastním videem se přihlásí do soutěže.

•

Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze s jedním videem, s dm, že je možné se
soutěže zúčastnit pouze jednou.

•

Soutěžní video musí mít max. délku 30 sekund. Video musí být ve formátu zobrazitelném v
programech na přehrávání MP4. Účastník se přihlásí do soutěže tak že umís( soutěžní video
na svém Facebook nebo svém veřejném Instagramovém proﬁlu pod #fakeersoutez, zašle link
umístění videa na e-mailovou adresu pořadatele soutez@fakeer.cz v období soutěže a svůj email označit předmětem „Soutěž Fakeer“, uvede své jméno a příjmení, svou e-mailovou
adresu, telefonický kontakt nebo kontaktní údaje (e-mailovou adresu nebo telefonní číslo)
svého zákonného zástupce, který mu k účasP v soutěži udělil souhlas a poštovní adresu, na
kterou má být zaslána případná výhra.

•

Do soutěže nebudou zařazeni zájemci o účast v soutěži, kteří v e-mailu neuvedou všechny
výše uvedené náležitosc, případně budou uvedené údaje nesrozumitelné a nefungující.

•

Videa účastníků bude pořadatel 5x týdně kontrolovat a popř. vkládat na facebookový nebo
instagramový proﬁl Fakeer.

Ceny v soutěži jsou:
•

2x smartphone iPhone 7

•

1x mikina FAKEER

•

1x snapback FAKEER

•

1x triko FAKEER

•

5x karton Fakeer drink
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•

Vyhodnocení soutěže bude jednokolové. Do ﬁnále soutěže postupuje 10 videí, mezi jejichž
autory se rozdělí výhry. Z těch pak porota, složená se zástupců pořadatele a zástupců
youtuberů v lichém počtu, sestaví pořadí, přičemž první a druhý nejúspěšnější účastník
získává smartphone iPhone 7, třed nejúspěšnější účastník mikinu Fakeer, čtvrtý nejúspěšnější
účastník snapback Fakeer a pátý úspěšný účastník triko Fakeer. Zbývajících 5 ﬁnalistů pak
každý jeden karton Fakeer drink.

•

Hodnod se originalita námětu a realizace, obsah sdělení a celkové umělecké zpracování videí.

•

Výherci budou uveřejněni v termínu 24. 1. 2017 - 7. 2. 2017 na internetových stránkách FB/
FAKEER. Jednotliví výherci budou vyrozuměni na základě poskytnutých kontaktních údajů.
Pokud se s výhercem nepodaří spojit do 7 pracovních dní od uveřejnění výsledků, bude cena
udělena dalšímu v pořadí.

•

Výhry budou výhercům předány osobně v sídle pořadatele nebo na jiném místě předem
určeném pořadatelem.

•

Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce souhlas
s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

•

Za obrazový i zvukový obsah soutěžního videa odpovídá účastník soutěže resp. jeho zákonný
zástupce. Soutěžní video nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva jiných osob. Soutěžní
video nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR. Soutěžní video nesmí
být v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně
přijímaná pravidla společenské morálky a občanského soužid, nesmí obsahovat náboženský
nebo policcký podtext, nesmí obsahovat vulgární, rasisccké nebo jiné obecně nepřijatelné
sdělení.

•

Pořadatel soutěže nenese za obsah soutěžního videa ve smyslu tohoto odstavce žádnou
odpovědnost.

Do soutěže tak nebudou zařazena videa:
1. jejichž technické parametry (zejména délka videa a jeho formát) nebo obsah nebude
odpovídat podmínkám soutěže;
2. která budou do soutěže přihlášena osobou, která nesplňuje požadavky na účast v soutěži;
3. která budou do soutěže přihlášena mimo soutěžní období (tj. před nebo po);
4. která nebudou do soutěže řádně přihlášena postupem uvedeným v těchto pravidlech,
zejména pak přihlašovací e-mailová zpráva nebude obsahovat všechny potřebné údaje nebo
tyto údaje budou nesrozumitelné;
5. která nebude možné za použid běžného hardwarového a soxwarového vybavení z umístění
uvedeného účastníkem soutěže přehrát (včetně videí, která bude možné přehrát zčásc, ne
však zcela)
6. která budou v rozporu s dobrými mravy, jakýmkoliv způsobem porušují nebo ohrožují obecně
přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužid nebo jsou v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy, obsahují náboženský nebo policcký podtext či obsahují
vulgární, rasisccké a jiné obecně nepřijatelné sdělení.
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•

Přihlášením soutěžního videa do soutěže prohlašuje účastník soutěže, který toto video
přihlásil, že je autorem tohoto videa, že video nemá právní vady a že v něm nebyly použity
jiné než jeho vlastní záběry a pokud ano, tak s výslovným souhlasem jejich autora. Zároveň
prohlašuje, že k videu nebo jeho jakékoli čásc neposkytl uživatelské právo žádné další osobě a
že dílo nemá žádné (jakékoliv) vady, např. že nebyl neoprávněně použit hudební doprovod, na
který se vztahují cizí autorská práva. Za pravdivost těchto prohlášení a za veškeré důsledky
případné nepravdivosc těchto prohlášení odpovídá účastník soutěže, resp. jeho zákonný
zástupce, který soutěžícímu udělil k účasc v soutěži souhlas.

•

Přihlášením videa do soutěže poskytuje účastník soutěže pořadateli a jeho partnerům
(společnostem majetkově propojeným s pořadatelem) exkluzivní práva (bezplatnou výhradní
licenci) toto video (autorské dílo) i jeho část, užívat všemi způsoby, v neomezeném rozsahu a
pro jakékoliv účely, a to v neomezeném časovém trvání a pro území celého světa. Účastník
soutěže mj. uděluje pořadateli právo, aby pořadatel sám nebo prostřednictvím třed osoby
video upravoval, zpracoval nebo spojoval s jinými díly. Video může být použito např. pro účely
markecngu, a to mj. na on-line sídch nebo internetových webech (např. Facebook, Instagram,
Youtube, web pořadatele) nebo v audiovizuální reklamě.

•

Tím, že zákonný zástupce udělil zastupovanému soutěžícímu souhlas s účasd v soutěži,
zahrnující i souhlas s jejími pravidly, potvrzuje rovněž souhlas s poskytnudm práv podle
tohoto odstavce.

•

Pořadatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit tředm
osobám dle výběru pořadatele, přičemž účastník soutěže s dmto výslovně předem souhlasí.

•

Pořadatel není povinen výše uvedenou licenci využít.

•

Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce souhlas podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se
zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry a pro markecngové
účely.

•

Účastník soutěže dále uděluje pořadateli ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, svolení se zobrazováním, rozmnožováním a
rozšiřováním své podoby zachycené na obrazových snímcích přihlášených do soutěže včetně
jejího zpracování k markecngovým účelům pořadatelem v rozsahu dle těchto pravidel, a to
bez nároků na jakoukoli odměnu. Účastník soutěže je povinen zajisct potřebné souhlasy i od
osob, které vystupují nebo jsou zachycené na přihlášeném soutěžním videu, popř. jejich
zákonných zástupců. Dále účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení
v případě výhry na internetových stránkách a Facebooku pořadatele a ve sdělovacích
prostředcích v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou,
a to až do jeho písemného odvolání.

•

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Fakeer s.r.o. se sídlem
Komunardů 36, Praha 7, 170 00 , IČ: 49356101 , DIČ: CZ49356101 , zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 19777

•

Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnud informace o osobních údajích o
něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu.
V případě porušení povinnosd správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se
správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu
nebo jiné zadoscučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly
pravdivé a přesné.
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•

V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní
údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho
právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně
je oprávněn se obráct na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádosd o zajištění opatření k
nápravě.

•

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosc s účasd v soutěži (např.
funkčnost internetu apod.).

•

V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnud. Na poskytnud ceny není právní
nárok. Vymáhání cen či účasc v soutěži právní cestou je vyloučené. Hodnotu ceny nelze
vyplact v penězích.

•

Pořadatel soutěže je oprávněn vyloučit účastníka soutěže v případě, že bude mít důvodné
podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které
je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně
soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu vynaložených nákladů či
náhradu škod, které by účastníkům soutěže nebo zájemcům o účast v soutěži případně v
souvislosc s touto soutěží vznikly.

V Praze, dne 24.12.2016

