Pravidla soutěže „Vyhraj skipas do Alp pro sebe a svého lyžařského parťáka“
(dále také „Soutěž")
1. Pořadatel
Soutěž „Vyhraj skipas do Alp pro sebe a svého lyžařského parťáka“ pořádá Cestovní kancelář FISCHER,
a.s., IČ: 26141647, se sídlem Babákova 2390/2, Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka: B 6304 (dále jen „Pořadatel“ či „Správce“), jakožto
vlastník obchodní značky NEV-DAMA.
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž se bude konat ode dne 14.9.2020 do 17.1.2021 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).
Soutěž bude probíhat na webových stránkách www.nev-dama.cz.
3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území Evropské
unie (dále také „Účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného
zástupce.
Soutěž bude probíhat jednou týdně. Po Dobu konání soutěže se bude soutěžit o celkem 200 skipasů
do italských, rakouských a francouzských Alp.
4. Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění dotazníku na webových stránkách www.nev-dama.cz a
správné zodpovězení soutěžní otázky vztahující se ke konkrétnímu lyžařskému středisku (na výběr
budou tři možnosti s jednou správnou odpovědí).
Soutěže se lze zúčastnit pouze prostřednictvím vyplněného dotazníku, a to vyplněním všech
povinných polí úplně a pravdivě, které zahrnují: jméno a příjmení účastníka, emailovou adresu
účastníka a telefonní číslo účastníka.
Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou v každém soutěžním týdnu. Za unikátního
účastníka se považuje unikátní a platná emailová adresa účastníka spolu s unikátním telefonním
číslem účastníka; jež jsou uvedeny v dotazníku. Vícenásobné vyplnění dotazníku v době jednoho
soutěžního týdne za účelem opakované účasti v soutěži je v rozporu s pravidly a může vést
k vyloučení účastníka ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností nároku Účastníka na účast v soutěži od
takového Účastníka nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem zjištění věku
účastníka či jiné potřebné doklady). Pokud Účastník nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné
doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch
Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému Účastníkovi, popř. ji užít k jiným
marketingovým účelům.
4. Zrušení účasti na akci
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu
jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho
uveřejnění na webu www.nev-dama.cz.

5. Výhra
Výhrou v soutěži jsou dva skipasy do určeného lyžařského střediska. Každý týden po dobu trvání
soutěže bude vybráno 5 výherců, které vylosuje Pořadatel. Do slosování budou zahrnuty jenom řádně
a úplně vyplněné dotazníky, ve kterých soutěžící správně zodpověděli soutěžní otázku. Jednotliví
výherci budou ze strany Pořadatele kontaktováni emailem nebo telefonicky do 14 dnů od skončení
soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit počet skipasů, které bude možné vyhrát v daném týdnu. Veškeré
podrobní informace k danému soutěžnímu kolu budou zveřejněné vždy na webových stránkách
Pořadatele.
6. Informace ke zpracování osobních údajů
1.

Pořadatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu tak, jak
jsou účastníci registrováni do soutěže (tj. jméno, příjmení, email nebo telefonní číslo), a to za
účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování s informacemi o průběhu soutěže, o
výhře, předání odměny či případného vyřízení stížností apod., a u výherce také jeho fotografie
spolu s jeho křestním jménem a městem, ve kterém bydlí, za účelem marketingové a PR
prezentace Poskytovatele, tj. zveřejněním na webových stránkách Pořadatele a sociálních sítích.
Právním základem pro toto zpracování je pořádání soutěže (tj. umožnění účasti v soutěži a její
administrace). Osobní údaje budou za účelem administrace soutěže zpracovávány po dobu
trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení, za marketingovým a PR účelem pak po dobu nejdéle
12 měsíců od pořízení fotografického záznamu.

2.

Na fotografii s výhercem bude užita a šířena podobizna výherce spolu s jeho jménem a městem,
ve kterém bydlí, a výhrou, kterou v soutěži vyhrál. Fotografie bude Pořadatelem použita na
webových stránkách Pořadatele a sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube).

3.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Pořadatelem jsou dostupné na webu
gdpr.fischergroup.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí další
informace ke zpracování osobních údajů účastníka nebo využití práv účastníka (např. právo
požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na
omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost).

7. Další podmínky
1.

Účastí projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.

2.

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher
v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

3.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není
fair play nebo je jakkoliv v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.

4.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele,
poskytovatele výhry a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

5.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu
prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

6.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a
měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta
tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli
škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry či v
souvislosti s užíváním výhry.

7.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži, či vymáhání
výhry soudní cestou je vyloučeno. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže ze strany Účastníka si
Pořadatel soutěže vyhrazuje právo jej bez náhrady vyřadit. Pořadatel si vyhrazuje právo
rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel tímto
nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli
technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje
uvádět pouze pravdivé údaje.

Podmínky této soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele.

V Praze dne 14.9.2020

