PRAVIDLA SOUTĚŽE
„JAKÝ OBLÍBENÝ ŠPERK VLASTNÍTE A CO PRO VÁS PŘEDSTAVUJE ?“
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POŘADATEL

1.1

Pořadatelem soutěže je společnost Oriens klenoty s.r.o., IČO: 04986415, se sídlem Pod
kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 (dále jen „Pořadatel“).

1.2

Pořadatel vydává tato pravidla soutěže (soutěž dále jen „Soutěž“ a pravidla soutěže dále jen
„Pravidla soutěže“).

1.3

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Veronikou Arichteva, která je tváří Soutěže.
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DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1

Soutěž probíhá od 12. srpna 2019 do 25. srpna 2019 na internetových stránkách
www.touscesko.cz.

2.2

Výsledky Soutěže budou zveřejněny dne 29. srpna 2019 na internetových stránkách
www.touscesko.cz
a
na
instagramovém
profilu
Veroniky
Arichteva
https://www.instagram.com/veronikaarichtev/?hl=sk
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ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, vyjma osob uvedených v čl. 3.2.
Pravidel soutěže.

3.2

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu
k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k některé z výše uvedených osob osobou
blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast
v soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

3.3

Každý soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát.
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4.1

SOUTĚŽ
Soutěžící odpoví na otázku: „JAKÝ

OBLÍBENÝ ŠPERK VLASTNÍTE A CO PRO VÁS

PŘEDSTAVUJE?“

4.2

Nejlepší odpověď vybere porota složená z osob určených Pořadatelem.

4.3

Výhry v Soutěži jsou následující:
1. místo – Zlatý řetízek s diamantovým přívěskem v hodnotě 14 459 Kč, ref. 311812000

2. místo – Náramek TOUS Mesh Icon v hodnotě 2 859 Kč, ref. 613101500
3. místo – Náhrdelník TOUS s onyxem v hodnotě 1 989 Kč, ref. 115434540
4.4
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Výsledky budou vyhlášeny 22.8.2019 na stránkách www.touscesko.cz a na sociálních sítích
Veroniky Arichteva. Organizátor si vyhrazuje právo uveřejnit jméno a soutěžnou odpověď
autorů vítězných příspěvků. Výherci budou kontaktováni na e-mail.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1

Soutěžící bere na vědomí, že podmínkou účasti v soutěži je udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů bude udělen samostatně.

5.2

Soutěžící bude odděleně od těchto Pravidel soutěže informován Pořadatelem o zpracování
osobních údajů.

5.3

Informace ve smyslu článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů („GDPR“) a o Politice ochrany soukromí naleznete na www.touscesko.cz
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Zapojením se do Soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže.

6.2

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla soutěže, a to i v průběhu Soutěže, příp.
Soutěž kdykoli v jejím průběhu zrušit.

6.3

O změně Pravidel soutěže či jejím ukončení bude Pořadatel soutěžící informovat na svých
internetových stránkách.

Oriens klenoty s.r.o.

