PRAVIDLA PROMO AKCE
(dále jen „akce“)
1. Organizátor, pořadatel soutěže
1.1. Pořadatelem soutěže jsou společnosti HP Inc Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 5/1559, PSČ 140 00, IČ: 03208427, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228783 a zároveň společnost Eventuality s.r.o., Na
Rovnosti 2693/16, 130 00, Praha 3, IČO: 27216535 (dohromady dále jen „pořadatel“).
1.2. Organizátorem soutěže je společnost Eventuality s.r.o., Na Rovnosti 2693/16, 130 00, Praha 3,
IČO: (dále jen „organizátor“).

Termín trvání soutěže
1.3. Soutěž probíhá v termínu od 15.11. 2016 00:00 do 31. 1. 2017 23:59.

2. Účastníci akce,podmínky
2.1. Podmínkou účasti, je zakoupit jednu z vybraných HP tiskáren DeskJet Ink Advantage, viz
specifikace v bodě 2.3, 2.4.
2.2. Účastníkem akce může být každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nebo na
území Slovenské republiky, která splní podmínky stanovené v těchto pravidlech a bude tato
pravidla akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv případných změn těchto pravidel.
Z účasti v akci jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a pořadatele soutěže, jakož i osoby jim
blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Odměny
2.3. Zakoupením HP tiskáren DeskJet Ink Advantage 2135, 3635 a 4535 účastník získává pastelky s 6
místným číselným kódem. Kód je vstupenkou do světa originálních HP antistresových
omalovánek, které jsou ke stažení na www.nejmensitiskarna.cz
2.4. Zakoupením HP tiskáren DeskJet Ink Advantage 3775 a 3785 účastník získává pastelky s kódem,
omalovánky (viz bod 2.3) a balení fotopapíru Social Media Snapshots.

3. Všeobecné podmínky
3.1. Na jakékoliv ceny a výhry v rámci akce není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či
výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.
3.2. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce změnit pravidla, či změnit
trvání akce, přerušit či odvolat akci a to bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na
náhradu nákladů vynaložených na účast v akci.
3.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce změnit pravidla akce, či
změnit trvání akce, přerušit či odvolat soutěž a to bez udání důvodu, přičemž účastník nemá
nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
3.4. Poskytnutím identifikačních a kontaktních údajů na webové stránce vyjadřuje účastník soutěže
dobrovolně svůj výslovný souhlas se soutěžními pravidly a současně uděluje v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně
osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová
adresa, číslo telefonu, místo bydliště či korespondenční adresa) poskytnutých v rámci soutěže

pořadateli soutěže jako správci a jejich následným zpracováním pořadatelem anebo technickým
zajišťovatelem soutěže jako zpracovateli osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této
soutěže a v souvislosti s touto soutěží, a dále za účelem dalšího marketingového zpracování
těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání nabídek k účasti na spotřebitelských
výzkumech a k zasílání informací o marketingových akcích pořadatele (správce) nebo jeho
obchodních partnerů, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím
SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů v rozsahu
jméno, příjmení a město/obec ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele
(správce), včetně facebookové stránky, pokud se jedná o jejich použití v souvislosti s touto
marketingovou akcí. Účastník soutěže současně výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn
užít v souladu s § 84 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno a příjmení ve svých
interních komunikačních materiálech, a to výhradně v souvislosti s touto soutěží a dále souhlasí
s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a
prezentací těchto záznamů v komunikačních materiálech pořadatele. Souhlas se zpracováním
osobních údajů se uděluje na dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu. Účastník soutěže má právo
přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Udělení
souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese sídla správce
odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro
účast v této soutěži. Využije-li účastník svého práva a odvolá svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů nebo požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze pořadatele, bude to
mít za následek zrušení jeho účasti v této soutěži. V případě pochybností o dodržování práv
správcem nebo zpracovatelem se může účastník obrátit na správce a případně se s podnětem
může obrátit i přímo a Úřad pro ochranu osobních údajů.
3.5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit
a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Případné námitky
proti průběhu akce musí být doručeny na adresu sídla pořadatele nejpozději do 3 pracovních dnů
od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o
námitce je konečné. Práva a povinnosti plynoucí z akce nejsou soudně vymahatelné.
3.6. Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto akcí pouze pravdivé údaje.

V Praze dne 11.11. 2016

