Soutěž s Vysokou školou finanční a správní o GoPro Hero
O co hrajeme:
Výherce získá GoPro Hero 7.

Systém hry:
Výhru získává ten účastník, který v konkrétním herním období (5. 5. – 14. 5. 2021) správně odpoví na
herní otázku položenou 5. 5. 2021 na Dni otevřených dveří – virtuálně a svou odpověď zašle na email: soutez@vsfs.cz nejpozději do 14. 5. 2021, a bude vylosován.

Pořadatel a organizátor:
Pořadatel a organizátor hry je Vysoká škola finanční a správní, a. s., se sídlem Praha 10, Estonská
500/3, PSČ 101 00, IČ: 04274644, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka č. 20829.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let.
Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu
s organizátorem/pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám. V herním období se každý
účastník může účastnit odesláním pouze jedné odpovědi, při nedodržení této podmínky se všechny
odpovědi daného účastníka považují za nedoručené.
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich
osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní
povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména
výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání
výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí,
nelze směnit za hotovost. Výhru je nutné si osobně převzít v sídle organizátora. Pokud si výherce
výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po
jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:
Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na
internetových stránkách www.vsfs.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují
vůli být jimi vázáni.

Oprávnění pořadatele/organizátora:
Pořadatel/organizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení,
jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel/organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před
provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny
(výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib
učiněn.
Osobní údaje účastníků hry budou pořadatelé/organizátoři zpracovávat sami, bez účasti třetích osob.
Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům
údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou
informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných
zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na
omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů.

