PRAVIDLA SOUTĚŽE „Staň se fanouškem a vyhraj“

Soutěž provozuje JTH Apartments Slaný s.r.o., IČ 28721675, se sídlem Teplice,
Krupská 33/20, PSČ 415 01. Provozovatel soutěže zajišťuje veškeré činnosti
související se zajištěním řádného průběhu soutěže.
Soutěž probíhá od 1. června do 30. listopadu 2019.
Soutěže se můžete účastnit, pokud jste plně svéprávnou fyzickou osobou
starší 18 let, podrobíte se těmto pravidlům a disponujete svým osobním
profilem na sociální síti Facebook.
Pokud za splnění podmínek z přechozího odstavce prostřednictvím svého
profilu na sociální síti Facebook kliknete na tlačítko „like“ facebookové stránky
Rezidence Fontána, stáváte se účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“),
nevyslovíte-li se svou účastí v soutěži výslovně nesouhlas skrze soukromou
zprávou odeslanou provozovateli prostřednictvím sítě Facebook.
Jako soutěžící můžete vyhrát každý měsíc jednu z cen:




Slevu 5% na příští pobyt
Poukázku na nákup v obchodech NC Fontána
Poukázku na masáž dle Vašeho výběru

Ze všech soutěžících za daný měsíc vybereme losem 3 výherce, a to vždy
první den následujícího měsíce. Jména výherců zveřejníme na webové
stránce www.rezidencefontana.cz v záložce Novinky.
Do soutěže zařadíme všechny soutěžící, kteří splní pravidla zapojení do
soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že zjistíme nebo
budeme mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná v rozporu s pravidly
soutěže a/nebo dobrými mravy. V případě vyloučení soutěžícího zaniká nárok
na výhru. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit a rozhodnout, zda jsou
naplněny podmínky účasti v soutěži.
Pro Vaši účast v soutěži je nezbytné zpracovat Vaše údaje v rozsahu:
označení Vašeho profilu na Facebooku a využití Vašeho profilu na
Facebooku za účelem kontaktování Vaší osoby ohledně předání výhry, a
dále další Vámi dobrovolně sdělené údaje jako jméno a poštovní adresa či
email nebo telefonní číslo, které budou nezbytné pro předání případné výhry.
Po splnění uvedeného účelu budou sdělené kontaktní údaje smazány.

Další pravidla soutěže:
Případné námitky proti průběhu soutěže zašle soutěžící písemně na poštovní
adresu provozovatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních
dnů od ukončení soutěže. Rozhodnutí provozovatele o námitce je konečné.
Soutěžící nemůže požadovat výměnou za výhru peněžité ani jiné plnění než
ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Provozovatel neodpovídá za
případné vady výher. Vymáhání účasti v soutěži či výhry se nepřipouští. Soutěž
nemá charakter veřejného příslibu.
Změny pravidel jsou vyhrazeny.
Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže spolu se
zásadami zpracování osobních údajů budou zveřejněny na webové stránce
www.rezidencefontana.cz v záložce Novinky.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani
spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

V Teplicích dne 30. 5. 2019

JTH Apartments Slaný s.r.o.

