
Podmínky soutěže 

Základní ustanovení 

Soutěž "FOTOSOUTĚŽ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY" bude probíhat na území České republiky a Slovenské 
republiky v termínu od 1.12. 2017 od 08:00 do 12.5. 2018 do 24:00  (dále také jako „doba trvání 
Soutěže“. 

1.         1.místo – sleva 10 000,-Kč na vybraný nábytek 
2.místo – sleva 5 000,-Kč na vybraný nábytek 
3.-5.místo – sleva 5% na vybraný nábytek 

   6.-20.místo – sleva 3% na vybraný nábytek 

2.        Účast v Soutěži je podmíněna zasláním fotografie  a komentáře „Souhlasím 
s podmínkami soutěže“ na email: reditel@nabytek-honza.cz .   

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry 
nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 

4. Výhra musí být uplatněna od 14.5.2018 do 31.12.2018. 

účast v soutěži 
 1. Účastník soutěže odešle svoji fotografii nábytkové sestavy od HONZY instalovanou ve vaší 
škole emailem na: reditel@nabytek-honza.cz,   přičemž uvede název školy a kontaktní údaje. 

2. Každý účastník soutěže může zaslat maximálně 10 fotografií. Do soutěže budou zařazeny pouze 
ty fotografie z emailů, na které přijde potvrzující odpověď. Fotografie zasílejte raději ve více 
emailech, aby nedošlo k překročení datového limitu emailu. 

 HODNOCENÍ:  
Výherce vybere komise složená ze zaměstnanců firmy NÁBYTEK HONZA s.r.o. dne 14.5.2018. 

Kontaktování výherců: 

1. Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem NÁBYTKU HONZA  14.5.2018. Seznam 
výherců bude umístěn na webu www.nabytek-honza.cz . 

 Všeobecná ustanovení: 

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie mimo dobu trvání soutěže.  
Na fotografiích nesmí být osoby. Takové snímky budou ze soutěže vyřazeny. 

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, 
telefon, email k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 10 let od ukončení hry. Užití 
fotografie je na dobu neurčitou. 

3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do 
databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto 
podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může 
kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit. 

mailto:reditel@nabytek-honza.cz
mailto:reditel@nabytek-honza.cz
http://www.nabytek-honza.cz/


4. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z 
fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání 
fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje. 

5. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na 
území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i 
zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která 
je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové 
osobě nebude předána.  

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 
pravidla bezvýhradně dodržovat. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se 
této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech 
změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při 
nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 

Ochrana osobní údajů 

Chráníme vaše data 

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá 
opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí 

Objednávkou nebo přihlášením do hry dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti NÁBYTEK HONZA s.r.o., 
Masarykovo náměstí 701, 29501 Mnichovo Hradiště, IČ:27198821, jakožto správci Vašich osobních 
údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v uvedeném rozsahu, a to za účelem 
nákupu zboží a marketingových sdělení od správce. 

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte 
právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup 
k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat 
opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. 

Uvedením emailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti 
NÁBYTEK HONZA s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační 
společnosti. 

 

 


