Pravidla
I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Aplikace Záchranka, z. ú., se
sídlem Vachova 43/5, 616 00 Brno (dále jen „pořadatel“).

II. Název soutěže
Bezpečně po Česku s aplikací Záchranka v kapse.

III. Termín soutěže a rozsah
a) Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020
b) Soutěž bude probíhat na území České republiky
c) Výherci budou kontaktováni nejpozději do 14 dnů po ukončení soutěže.

IV. Podmínky pro účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s doručovací
adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla.
b) Ze soutěže mohou být vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované
podmínky soutěže.
c) Podmínkou pro účast v soutěži je zaslání odpovědí na 24 soutěžních
otázek na e-mail soutez@zachrankaapp.cz, nebo uveřejněním fotografie na
sociální síti Instagram s hashtagy #zachrankaapp #bezpecnepocesku
#kudyznudy, která bude pořízena na některém z míst, jejichž návštěvu v
soutěži doporučujeme a tematicky bude souviset s aplikací Záchranka či první
pomocí.

V. Princip a postup soutěže
a) Účastníkem soutěže se stává osoba, která v uvedeném termínu konání
soutěže zašle na e-mailovou adresu soutez@zachrankaapp.cz odpovědi na
24 dotazů této letní soutěže aplikace Záchranka, nebo osoba, která na
sociální síti Instagram uveřejní fotografii s hashtagy #zachrankaapp
#bezpecnepocesku #kudyznudy, ktera bude pořízena na některém z míst,
jejichž návštěvu v soutěži doporučujeme a tematicky bude souviset s aplikací
Záchranka či první pomocí.

b) Do e-mailu je třeba uvést kontaktní údaje: Jméno, příjmení, adresa a
telefonní číslo. Tyto údaje slouží pouze pro kontaktování dané osoby v
případě výhry a nebudou použity k jiným účelům.
c) Formát ani provedení soutěžního úkolu nejsou specifikovány. Odpovědi na
dotazy
jsou
dohledatelné
na
webech
www.zachranka.app
a
www.kudyznudy.cz. U fotografií se hodnotí kreativita a nápad provedení.
d) Další informace o soutěži spolu se soutěžními dotazy jsou k dohledání na
webu www.zachrankaapp.cz/cs/soutez.
e) Fotografie, které jsou uvěřejněny se soutěžními hashtagy mohou být
pořadatelem promovány na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a
Twitter
aplikace
Záchranka
https://www.facebook.com/zachrankaapp,https://www.instagram.com/aplikace
zachranka,
https://www.linkedin.com/company/aplikace-zachranka-z.u./
https://twitter.com/Zachranka_App.
f) Ocenění v podobě reklamních předmětů aplikace Záchranka nebo
Kudyznudy získají všichni účastníci soutěže, kteří dodrží výše uvedená
pravidla.

VI. Další ustanovení
a) Podmínkou účasti v soutěži je zaslání 24 odpovědí na soutěžní dotazy na
e-mail soutez@zachrankaapp.cz či uveřejnění fotografie dle příslušných
pravidel na sociální síti Instagram, současně musí být dodrženy veškeré
podmínky pro účast včetně dodržování pravidel soutěže.
b) Ze soutěže budou vyřazeni účastníci:
● kteří by mohli poškodit dobré jméno pořadatele
● u kterých bylo zjištěno nedodržení podmínek soutěže
● u kterých byl zjištěn pokus o podvod
c) O tom, zda účastník vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel.
d) Účast v soutěži je dobrovolná.
e) Pořadatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění měnit pravidla
soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
f) V případě výhry bude výherce kontaktován do 14 dnů od ukončení soutěže
e-mailem, nebo telefonickým hovorem.
g) Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat
právní cestou.
h) Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) souhlasí se
zpracováním osobních (jméno, příjmení, e-mail, soutěžní fotografie) podle
Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoliv zrušit a z
databáze ho pořadatel soutěže odstraní). Osobní údaje budou v rámci
soutěže zařazeny do databáze společnosti Aplikace Záchranka, z.ú., IČ: IČ:

05435773 (dále jen „Aplikace Záchranka“) a mohou být využity v případě
výhry soutěžícího. Soutěžící má právo kdykoliv požádat společnost Aplikace
Záchranka o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Soutěžící má právo požádat společnost Aplikace Záchranka o opravu
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se
domnívá, že společnost Aplikace Záchranka provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost
Aplikace Záchranka o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost Aplikace
Záchranka odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li
společnost Aplikace Záchranka žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má
soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (soutěžící má
právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i
přímo). Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
i) Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít
fotografie v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění,
občanského zákoníku, bezplatně.
j) Soutěžící nahráním fotografie dává souhlas kdalšímu zpracování fotografie
pro propagační a prezentační účely kampaně aplikace Záchranka.
k) Soutěž není žádným způsobem provázána, sponzorována nebo spojena
se společností Facebook, Twitter, Instagram nebo LinkedIn.

