Pravidla soutěží na svatebním portále www.svetsvateb.cz
Všechny soutěže na www.svetsvateb.cz se řídí následujícími pravidly, která jsou pro soutěžící závazná. Ze soutěží
bude vyloučena ta osoba, která tato pravidla nesplní nebo poruší.

Kdo je soutěžící?
Soutěžícím se stává osoba, která kompletně vyplní údaje do soutěžního formuláře a tento formulář odešle stisknutím
tlačítka „odeslat“.
Soutěžící stisknutím tlačítka „odeslat“ potvrzuje, že údaje mající osobní charakter vyplnil v soutěžním formuláři
pravdivě.

Pravdivě nebo vůbec
Při zjištění nepravdivých údajů soutěžícího si pořadatel vyhrazuje právo takového soutěžícího nenávratně vyřadit ze
všech soutěží.

Odeslání = souhlas
Soutěžící odesláním soutěžního formuláře souhlasí bez výhrad s pravidly soutěže a zavazuje se jimi řídit.

1 osoba = 1 odpověď
Jedna osoba může v jedné soutěži odpovědět pouze jedenkrát. V případě porušení nebo pokusu o obcházení tohoto
pravidla si pořadatel vyhrazuje právo takovou osobu vyloučit natrvalo ze všech soutěží.

Pouze občané ČR a SR
Soutěžícím může být pouze občan České republiky nebo Slovenské republiky, který má trvalé bydliště v jedné
z těchto republik.

Kdo se neúčastní?
Soutěží se nemohou účastnit zaměstnanci nebo spolupracovníci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

Kdo je pořadatel?
Pořadatelem soutěží je provozovatel svatebního portálu www.svetsvateb.cz, spol. Amoroso s.r.o.

Změny, zrušení nebo ukončení soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli soutěž bez uvedení důvodu změnit, zrušit nebo předčasně ukončit.

Změny termínů
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku trvání soutěže a to jak zkrátit, tak prodloužit.
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Kdo se stává výhercem?
Výhercem se stává soutěžící, který správně (nejpřesněji) vyplní odpovědi na soutěžní otázku (otázky) nebo budou
jeho odpovědi nejblíže skutečnosti. V případě více správných (nejbližších) odpovědí se výhercem stane soutěžící,
který odpověděl nejrychleji. V případě sporu má poslední slovo pořadatel.

Nevymahatelnost výher
Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Nelze požadovat místo výher finanční vyrovnání.

Vyrozumění výherce
Výherce bude pořadatelem kontaktován emailem nebo telefonicky po ukončení soutěže. Výhry rozesílá výhercům
pořadatel nebo obchodní partner pořadatele. Výhry lze zasílat pouze v rámci území České a Slovenské republiky.

Zaslání výhry
Nedodá-li výherce pořadateli do 14 dní od ukončení soutěže svou platnou poštovní adresu pro zaslání výhry, výhra
bez náhrady propadá.

Zveřejnění výherce
Výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící odesláním soutěžního formuláře vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem a
jeho obchodními partnery ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Soutěžící odesláním soutěžního formuláře vyslovuje souhlas s použitím své e-mailové adresy pro zasílání zpráv a
nabídek mající charakter obchodního sdělení (dále jen obchodní sdělení) ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004
Sb. o některých službách informační společnosti.
Soutěžící bere na vědomí, že může kdykoli souhlas s použitím své e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení
odvolat elektronickou nebo pozemní poštou a pořadatel je povinen dále na danou e-mailovou adresu soutěžícího
obchodní sdělení nezasílat.
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