Pravidla soutěže “Zažij světový pohár v biatlonu“

Organizátor Soutěže

I.

Organizátorem soutěže “Zažij světový pohár v biatlonu” (dále jen „Soutěž“) je společnost
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika., se sídlem Praha 8
- Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Organizátor“).

Účastníci Soutěže

II.

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s
trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky, jež dovršila 18 let věku
nejpozději v den zapojení do Soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou
v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Panasonic Marketing Europe GmbH
spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osoby blízké těmto osobám (ust. § 116
občanského zákoníku).

Místo a doba konání Soutěže

III.

Soutěž probíhá v termínu od 5.11.2018 do 3.12.2018 do 12:00, na území České republiky a
Slovenské
republiky,
na
webových
stránkách
Panasonic,
konkrétně
na
https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-gdslm-learn/clanky/lumix-fotte-filmujte-zijte.html. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne
nejpozději do 17.12.2018, 18:00.

IV.

Průběh Soutěže a cíl Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla Soutěže, splní podmínky
uvedené v čl. II těchto pravidel.
Podmínkou Soutěže mimo podmínek v čl. II. těchto pravidel je:
1. Zakoupení vybraných produktů Panasonic LUMIX G u autorizovaných vybraných
prodejců na území České republiky nebo Slovenské republiky v období od 22.10.2018
do 3.12.2018 do 11:00.
2. Přihlášení se do soutěže, které spočívá v odeslání e-mailu na emailovou adresu
promo.praha@eu.panasonic.com (dále jen „Přihláška“).
3. Přiložení kopie dokladu o zakoupení produktu do Přihlášky, na který se soutěž
vztahuje.
4. Přiložení vlastnoručně vyfotografované fotografie do Přihlášky, která bude součástí
výběru výherců.
5. Odeslání následného souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito podmínkami
soutěže (ve formě odpovědi na e-mail zaslaný ze strany společnosti Panasonic
s potvrzením o obdržení Přihlášky).

Seznam vybraných produktů:
DC-GH5SE-K, DC-GH5EG-K, DC-GH5LEG-K, DC-GH5MEG-K, DC-G9EG-K, DC-G9LEG-K,
DC-G9MEG-K, DC-GX9EG-K, DC-GX9EG-S, DC-GX9HEG-K, DC-GX9HEG-S, DCGX9KEG-K, DC-GX9KEG-S, DC-GX9MEG-K, DC-GX9MEG-S, DC-GX9WEG-K, DCGX9WEG-S, DMC-G80EG-K, DMC-G80HEG-K, DMC-G80MEG-K, DMC-GX80HEGK, DMCGX80HEGS, DMC-GX80KEGK, DMC-GX80KEGS, DMC-GX80KEGT, DMC-GX80WEGK
Seznam autorizovaných vybraných prodejců:
www.fotoskoda.cz, www.megapixel.cz, www.fotolab.cz, www.alza.cz,
www.afoto.cz, www.syntex.cz, www.prolaika.sk, www.fotovideoshop.sk

www.mall.cz,

Ceny a způsob určení vítěze

V.

Hlavní cenou Soutěže jsou dva hostovské balíčky Panasonic Lumix. Každý z těchto balíčků
obsahuje:
1. Akreditace oficiálního fotografa v místě konání Světového poháru v Novém Městě na
Moravě pro jednu osobu v období 21. - 23.12.2018.
2. Hotelový pobyt – plná penze pro dvě osoby v období 21. - 23.12.2018 (2 noci) v hotelu
Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice pod Pernštejnem
Akreditace oficiálního fotografa obsahuje:
•
•
•

členství v oficiálním týmu fotografů zahrnující
briefing před akcí dle standardů profesionálního foto týmu
příležitost vyzkoušet si techniku Panasonic LUMIX

Hotelový pobyt obsahuje:
•
•
•

Plnou penzi a nocleh pro 2 osoby
Transport z hotelu do místa konání Světového poháru a zpět
Občerstvení v průběhu dne

Výhra nezahrnuje dopravu do místa konání z místa bydliště výherce.
Doprovod vítěze soutěže nedisponuje akreditací oficiálního fotografa, což znamená, že nemá přístup
do míst přístupných pouze s akreditací.
V místě konání bude zajištěn delegát ze strany společnosti Panasonic, který bude celou akci
koordinovat a bude ve spojení s výherci.
Podrobný harmonogram a plán všech aktivit, včetně instrukcí a dalších informací před odjezdem
výherce do místa konání akce, bude probíhat osobním kontaktem po vyhlášení výsledků, kdy
společnost Panasonic kontaktuje jednotlivé výherce.
Výhercem se stanou dva účastníci soutěže, kteří budou vybrání následujícím způsobem:
Ze všech zaslaných soutěžních fotografií (Přihláška) vybere odborná porota dvě vítězné
fotografie, které reprezentují samotné soutěžící. Odborná porota bude subjektivně hodnotit
jednotlivé fotografie na základě jejich uměleckého dojmu a originality.
Odborná porota bude ve složení:
• Petr Slavík, oficiální fotograf české reprezentace v biatlonu
• Otto Binder, Svaz českého biatlonu

•
•
•

Michal Novák, Panasonic
Rudolf Stáhlich, šéfredaktor FotoVideo
Dalibor Hála, Phoenix Communication

Účastník soutěže dává souhlas k použití zaslané soutěžní fotografie pro marketingové účely
společnosti Panasonic a zároveň prohlašuje, že zaslaná soutěžní fotografie je jeho vlastním
dílem, a tudíž k ní disponuje veškerými právy.
Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou
odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím
cen vzniknout. Organizátor Soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody
způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za škody, které vznikly v souvislosti s
využitím nebo použitím těchto cen.
Ceny v Soutěži není možné vymáhat právní cestou. Cena nemůže být směněna za hotovost
a nevyplácí se za ni žádná náhrada. Cenu v soutěži není možné dále prodat a svou účast je
nutné předem registrovat.

VI.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn užít v souladu
s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jejich jméno, příjmení a
podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele
Soutěže v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, s tím, že mohou být
bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové
(zvukově obrazové) záznamy účastníků Soutěže (zejména výherce), a to po dobu 2 let od
ukončení Soutěže.
Účastí v Propagační akci vyjadřuje účastník souhlas s těmito Podmínkami, zavazuje se je
plně dodržovat a uděluje Organizátorovi, jež je správcem, výslovný souhlas se
zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a
adresa (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení této Propagační akce,
zasílání informačních emailů týkajících se Propagační akce.Osobní údaje účastníků
Propagační akce budou zpracovány v souladu s českým zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”)
2. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím
poskytnuté osobní údaje jinému správci pouze za splnění podmínek dle GDPR. Údaje
účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě manuálním způsobem. Organizátor jako správce může pověřit
zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele.
.Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté
osobní údaje jinému správci, a to pouze za splnění podmínek dle GDPR.Údaje účastníků
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě manuálním způsobem. Organizátor jako správce může pověřit zpracováním údajů
účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele.
1.

Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a dle GDPR, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo
požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména
blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich
likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a
písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vrácením
peněz má za následek vyřazení účastníka z Propagační akce. V případě pochybností o
dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník obrátit
na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů. Souhlas s využitím emailové adresy, popřípadě telefonního čísla účastníka k zasílání
obchodních sdělení může být taktéž odvolán kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.
Účastníci soutěže svým zapojením do soutěže a odpovědí na soutěžní otázku současně
vyjadřují výslovný souhlas s těmito pravidly.

VII.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít
důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo
tyto pravidla porušuje či obchází.
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla Soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně
možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
Soutěž, včetně těchto pravidel a práv a povinností z nich vyplývajících se řídí právním řádem
a platnými právními předpisy České republiky.
Pořadatel Soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.
Tato pravidla budou po dobu Soutěže uveřejněna na internetových stránkách Panasonic.
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika,
Křižíkova 148/34,
186 00 Praha 8, Česká republika
Datum: 5.11.2018

