Pravidla soutěže na Facebooku OC Campus Square
o poukaz na pedikúru Divine Nail Lounge
Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla,
podmínky a průběh marketingové soutěže o poukaz v
hodnotě na pedikúru Footlogix ve studiu Divine Nail Lounge s
provozovnou v OC Campus Square Brno (dále jen „soutěž"),
která je určena zákazníkům obchodního centra OC Campus
Square na území České republiky.
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito soutěžními
podmínkami (dále jen „Pravidla“), nestanoví-li jinak zvláštní
podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže.
1. Pořadatelem a organizátorem je společnost PEC Campus
Square s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 229356 se sídlem:
Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 03263690
(dále jen „Pořadatel").
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, spravována,
sponzorována společností Meta Platforms Inc. a společnost
Meta Platforms za tuto soutěž neručí. Informace poskytnuté
v rámci soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli, a nikoli Meta
Platforms. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně
soutěže musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv Meta
Platforms.
3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15
let s doručovací adresou na území České republiky a platným
občanským průkazem, která akceptuje tato pravidla soutěže
(dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby,
které nedosáhli věku 15 let nebo jsou v pracovním nebo
obdobném poměru k Pořadateli a společnostem, které se
podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
4. Soutěž probíhá v období od 7. 1. 2022 do 16. 1. 2022
do 23:59 hodin. Soutěž probíhá na Facebookové stránce
Campus Square Brno na adrese: https://www.facebook.com/
campusbrno/.
5. Soutěžící se zapojí do soutěže přidáním „like“ nebo
komentáře k soutěžnímu příspěvku. Soutěžící, který bude
v příspěvku urážet Pořadatele nebo bude vulgární, bude
ze soutěže vyřazen. Zároveň musí soutěžící sledovat
Facebookové profily Camous Square Brno zmíněný v bodě 4.
a Divine Nail Lounge - OC Campus Square BRNO.
6. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení
soutěže vybere ze všech soutěžících na Facebooku všechny
soutěžící vyhovující podmínkám uvedeným v bodě 5.
a náhodně vylosuje 1 (jednoho) soutěžícího jako výherce,
který získá po 1 z výherních cen.Vyhlášení proběhne v
komentáři pod soutěžním příspěvkem.
7. Pořadatel vkládá do soutěže: 1x voucher na pedikúru
Footlogix v Divine Nail Lounge v OC Campus Square.
Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která je do
soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit
v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat
soudní cestou.
8. Výherci si budou moci vyzvednout svoji výhru v OC
Campus Square Brno. Podrobnější informace, jak si výhru
vyzvednout, sdělíme výhercům v soukromé zprávě na

Facebooku.
9. Veškerá data získaná od soutěžícího (jméno, příjmení,
profilová fotografie, uživatelské jméno na Facebooku či
Instagramu) jsou považována za jeho osobní a vztahuje se
na ně ochrana dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů. Soutěžící odesláním odpovědi
potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů
je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Soutěžící
má právo svůj souhlas odvolat, a to písemně na adrese
Pořadatele nebo emailem na adrese campusbrno@cbre.com,
a dále právo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, tj. zejména právo na přístup k údajům, které
se jej týkají, a právo je opravit.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou
předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti
s obchodní činností OC Campus Square. Bližší informace
jsou k dispozici na stránkách www.campusbrno.cz v sekci
Ochrana osobních údajů (GDPR).
10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty
soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové
porušení. Rozhodnutí Pořadatele je konečné. Pořadatel
nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra
Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou
do styku s výhrou. Pořadatel neodpovídá za žádné škody
způsobené přípravou či účastí v soutěži.
11. Odesláním odpovědi nebo přidáním reakce “like“ pod
soutěžní příspěvek účastníci přijímají veškeré podmínky a
pravidla soutěže. Rozhodnutí Pořadatele o všech otázkách,
týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou
dostupná on-line během soutěže a do 30 dní od konce
soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně
změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího
uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné
okamžikem zveřejnění.
V Brně dne 7. 1. 2022.

