LÉTO KRAJINOU

PRAVIDLA SOUTĚŽE „LÉTO KRAJINOU SKUPINY ČEZ“
I. 		 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

III.		 PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

1.1 Předmětem těchto Pravidel soutěže „Léto krajinou Skupiny ČEZ“
(dále také „Pravidla“) je úprava závazných podmínek a pravidel,
na jejichž základě bude probíhat soutěž „Léto krajinou Skupiny
ČEZ“ (dále také „soutěž“).

3.1 Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje, že se soutěže účastní
dobrovolně a je seznámen s těmito Pravidly, a zavazuje se je plně
dodržovat.

1.2  Pořadatelem soutěže je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4,
Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, DIČ CZ45274649,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1581.
1.3 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací
adresou v České republice. Je-li soutěžící mladší 18 let, může
se soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného
zástupce, vyjádřeným na soutěžní kartě.

II. PRAVIDLA SOUTĚŽE „LÉTO KRAJINOU SKUPINY ČEZ“
2.1 Soutěž „Léto krajinou Skupiny ČEZ“ probíhá na území České
republiky v době od 1. 6. 2019 (začátek soutěže) do 31. 8. 2019
včetně (konec soutěže).
2.2 Podstatou soutěže a úkolem soutěžích je navštívit alespoň
3 libovolná infocentra Skupiny ČEZ a získat na soutěžní kartu
razítko daného infocentra, nebo do této karty vepsat třináctimístný
kód soutěžní kód umístěný v daném infocentru, a takto vyplněnou
soutěžní kartu doručit nejpozději do 10. 9. 2019 pořadateli
soutěže na adresu ČEZ, a. s., útvar public relations, Duhová 425/1,
140 00 Praha 4. Na obálku je třeba uvést „Léto krajinou
Skupiny ČEZ“.
Soutěžní karty jsou zdarma k dispozici v jednotlivých infocenter
Skupiny ČEZ, stejně jako ke stažení na webových stránkách
www.letoscez.cz, kde je také uveden přehled jednotlivých
infocenter Skupiny ČEZ. Soutěžní kódy v jednotlivých infocentrech
budou pravidelně obměňovány. Každý soutěžící se může zúčastnit
soutěže pouze jednou (tj. soutěžit pouze s jednou soutěžní
kartou).
2.3 Nejpozději do 20. 9. 2019 bude pořadatelem ze všech soutěžících,
kteří splnili tato Pravidla, vylosováno 1000 výherců, kteří vyhrají
balíček dárkových předmětů.
2.4 Výhercům bude zaslána cena nejpozději do 30 dnů po skončení
soutěže, a to na adresu uvedenou na soutěžní kartě. Výherci
nevzniká povinnost výhru převzít. Odmítne-li výherce výhru převzít,
ztrácí právo na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu. Pořadatel
soutěže si vyhrazuje právo vybrat náhradního vítěze, pokud by
měl odůvodněné podezření, že výherce porušil některé z těchto
Pravidel.
2.5 Výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude možné
využít hotovostních nebo kreditních alternativ. Pokud by z důvodů,
které pořadatel soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné uvedenou
výhru (výhry) poskytnout, vyhrazuje si pořadatel právo poskytnout
výhru (výhry) náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě. Všechny
výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů služeb
zahrnutých v příslušné výhře.
2.6 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení
těchto Pravidel soutěžícím. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok
na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
2.7 O jakýchkoliv aspektech, resp. námitkách, stížnostech
či nejasnostech, ohledně organizace či průběhu soutěže
a výkladu těchto Pravidel rozhoduje s konečnou platností
pořadatel, a to bez možnosti jakéhokoli opravného prostředku;
veškeré tyto námitky či stížnosti je třeba zaslat na e-mailovou
adresu: michaela.siroka@cez.cz.
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3.2 Všichni soutěžící samostatně ponesou veškeré jim individuálně
možně vzniklé náklady v souvislosti s účastí v soutěži.
3.3 Soutěžící je povinen uvést pořadateli úplné a pravdivé kontaktní
údaje, které jsou nutné pro získání a doručení výhry.
3.4 Soutěžící poskytují své osobní údaje pouze pořadateli soutěže.
Informace poskytnuté soutěžícími budou využity pouze pro
potřeby soutěže a z důvodu oprávněného zájmu na identifikaci
soutěžícího a komunikaci se soutěžícím, a pouze po dobu
nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími a předání
výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. Pořadatel je
správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní
údaje zpracovává v souladu s relevantními evropskými a českými
právními předpisy. Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že
si je vědom, že bližší informace týkající se zpracovávání jeho
osobních údajů pořadatelem, jeho práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace
o pověřenci pro ochranu osobních údajů, jsou mu k dispozici
v Informaci o zpracování osobních údajů, která je umístěna na
webových stránkách www.cez.cz, případně mu může být na
vyžádání zaslána.

IV.		 PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
4.1 Ze soutěže jsou vyloučeni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem
poruší tyto Pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo bez upozornění
vyřadit ze soutěže ty soutěžící, o nichž bude mít také důvodné
podezření na porušení těchto Pravidel, či na spáchání
podvodného nebo nekalého a/nebo nečestného jednání ze
strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla
danému soutěžícímu k získání výhry, případně jiného jednání,
které není v souladu s Pravidly soutěže nebo není založeno na
úsilí soutěžícího dle podmínek soutěže. Je-li ze soutěže vyloučen
soutěžící, který se stal jejím výhercem, zaniká jeho nárok na výhru,
a byla-li mu již poskytnuta, je povinen ji pořadateli vrátit.
4.2 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli odvolat, pozastavit,
změnit či ukončit bez udání důvodů, stejně jako doplnit či změnit
tato Pravidla, a to zejména v případě pokud dojde k závažným
neočekávaným událostem, nebo událostem ovlivněným vyšší
mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv
odškodnění.
4.3 Pořadatel neodpovídá za vady výher či jejich poškození. Pořadatel
také neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že soutěžící
neposkytne dostatečnou součinnost k tomu, aby mu mohla být
výhra doručena. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení výhry
z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb
či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

V.		 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky.
5.2 Vedle zveřejnění na webových stránkách www.cez.cz/letoscez
jsou tato Pravidla v písemné podobě k dispozici také v sídle
pořadatele.
5.3  Tato Pravidla jsou platná ode dne 1. 6. 2019.
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