Pra
vidlá facebook súťaže
“Vyhraj tapetu s ghstudio”
(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach
účastníkov.
Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: ghstudio s.r.o.
Sídlo: Kasárenská 1504/51
IČO:36274381
DIČ: 2022041670
Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 24.11.2020 do 21.12.2020. V tomto termíne je
možné prihlásiť sa do súťaže.
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy ghstudio s.r.o.
Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, Like profilu (ghstudio), like na fotku a
zdieľanie súťažnej fotky na svojom profile
Výhra
Výhrou v súťaži je tapeta o rozmere 15 m2 rôzneho motívu bez montáže.
Určenie víťaza a oznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi
platne prihlásených účastníkov pomocou random aplikácie.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na fb stránke ghstudio 22.12.2020
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru
si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.
Or
ga
ni
zá
tor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:
– zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
– ob
sa
hujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne
ak
cep
to
vateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

– ob
sa
hujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých
in
for
má
cií o inej osobe,
– pod
ne
cujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a
ná
bo
žen
stva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu,
prí
sluš
nosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
– pro
pa
gujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
– ohro
zujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
– na
vá
dzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore
so vše
obecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
– sú v roz
pore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi
pred
pismi platnými v Slovenskej republike,
– Or
ga
ni
zátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.
Os
tatné podmienky súťaže
Sú
ťa
žiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné
pl
ne
nie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než sú
uve
dené v týchto pravidlách.
O akých
koľvek reklamáciách či ná
mietkach rozhoduje s konečnou platnosťou
Or
ga
ni
zá
tor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť,
pre
ru
šiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu
jej trva
nia.
Or
ga
ni
zá
tor je oprávnený kontrolo
vať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v
prí
pade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke
spo
je
nej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže
alebo sú
ťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

Ochrana osobných údajov
Sú
ťa
žiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
tý
ka
jú
cich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na
vy
ma
za
nie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na
mietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných
úda
jov.
Pre
vádz
kovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na
do
ru
če
nie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou
svo
jej facebook stránky.
Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým,
že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na
Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s
Facebookom inak spojená.

V Senici, dňa 24.11.2020

