Pravidla soutěže

1. Pořadatel

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsána
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3787 (dále jen „pořadatel“).
Organizátor soutěže: Proboston creative s.r.o, Plzeňská 1270/97, Praha 5, 150 00, IČO: 289 48 904
(dále jen jako „organizátor“).

2. Soutěž

Soutěž nazvaná „SIMkodeon“ se probíhá od 5. do 31. prosince 2018 do 23:59 hod („soutěž“) na
stránce https://www.kaktusherna.cz („soutěžní stránka“).

3. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15-let. Osoby mladší 18 let musí být schopny doložit
souhlas zákonného zástupce.
Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim
blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Jak se hraje
Z krabic (celkem 5) vyjíždějí dárky (elementy), které má uživatel sestřelit. Za měkké dárky získává
soutěžící plusové body, za dva tvrdé dárky maskované za měkkejše (kaktus s rukavicí a mobil s
kulichem) se mu naopak body strhávají.

Časový limit pro jednu hru je 2 minuty.
Soutěžící může hrát neomezené množství her, avšak vyhrát může jen jednou za celou dobu trvání
soutěže. Výsledky (skore) jednotlivých her se zaznamenávají ve výsledkové listině, kterou vede
pořadatel soutěže. Do výsledkové listiny jsou zařazeny hry, u kterých soutěžící vyplní závěrečný
formulář.
Počet výherců za celou dobu trvání soutěže jsou 3.

5. Výhry a určení výherců
Výhrou v soutěži je balíček obsahující 1x joypad + 1x Kaktus powerbanku.
Celkový počet výher v soutěži jsou 3 tyto balíčky.
Pořadatel určí výherce tak, že z výsledkové listiny vybere tři nejvyšší nahraná skóre.

6. Předání výhry
Výherce bude kontaktován na e-mail, který soutěžící zadal při odeslání do soutěžního formuláře.
Výhra bude doručena na jméno a adresu, kterou sdělí výherce pořadateli, pokud se s organizátorovi
nedohodne na jiném předání výhry. Doručovací adresa musí být v České republice. Pokud výherce
nebude na výzvu reagovat do 14 dnů ode dne kdy byl vyzván, propadá výhra pořadateli. Výhra bude
odeslána na sdělenou adresu nejpozději do šedesáti dnů od data sdělení doručovací adresy.
Výhry nelze vyplatit alternativně v penězích, ani je nelze vymáhat právní cestou.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika související s průběhem doručování výher.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s pravidly soutěže

Odesláním vyplněného formuláře a zakliknutím souhlasu s pravidly soutěže vyjadřuje soutěžící
dobrovolně svůj souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu s předpisy na ochranu
osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže
pořadateli soutěže, jako správci, a dále organizátorovi soutěže, jako zpracovateli, za účelem
dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o
marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení
prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č.480/2004
Sb., v platném znění, a dále souhlas s přiměřeným užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích
a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 3 let
od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu ke svým údajům, právo je
údaje opravit, zablokovat, požadovat jejich smazání.
Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele
odvolán.

8. Další důležité podmínky soutěže
Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani
žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, soutěžící nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné
známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze
zneužívání soutěže.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je
jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat
či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na soutěžní
stránce. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů
vynaložených v soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za
neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného
důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost
anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo
dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se
soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto
pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové
chyby.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v
průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného
nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení
účastníka soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není rovněž
odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku
jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má
právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla,
jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační
prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně
podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
Výhra v soutěži nebude předána v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné
osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

V Praze dne 4. 12. 2018

