
Všeobecné podmínky účasti v losování o ceny ,,25 let s Vámi ´´

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Organizátorem losování je společnost nadměrná obuv, Brno, Křenová 8 (dále jen „organizátor“).

2. PODMÍNKY ÚČASTI
Slosování o ceny se mohou zúčastnit plnoleté osoby. Účastníkem se může stát každá fyzická osoba. 
Výhercem ceny nemůže být právnická osoba.

Nákup obuvi je podmínkou pro účast v losování o ceny. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas s pravidly losování. Účastí v losování o ceny se 
má za to, že účastník souhlasí se všemi podmínkami a pravidly týkajícími se losování o ceny.
Obuví se rozumí obuv prodávaná organizující firmou.

3. JAK SE ZÚČASTNIT SLOSOVÁNÍ O CENY
Do slosování o ceny musí účastník splnit dvě podmínky a to tímto způsobem:
(a) nákup obuvi na prodejně organizátora 
(b) vyplnění slosovacího formuláře a souhlas s podmínkami soutěže 

4. JAK PROBÍHÁ LOSOVÁNÍ O CENY
Losování bude probíhat každý dvacátý pátý den, nebo následující pracovní den, počínaje měsícem březnem, po celý rok 2023. Každý měsíc 
bude vylosován jeden výherce. V prosinci budou losování celkem tři výherci a to dne 13. prosince 2023.
Losovány budou vyplněné slosovací listy s kontaktními údaji o soutěžících a souhlasem o seznámení se s pravidly soutěže. 
Losování bude provádět náhodný nakupující zákazník v daném dni.
Výhrou při slosování bude výherní poukaz pro nákup zboží u organizátora ve výši 2500 korun českých.
Video z losování i se jménem výherce bude k dispozici na Facebookovém profilu pořadatele dostupném na WWW organizátora: 
<https://www.facebook.com/maxambrno>
Výsledky losování jsou konečné a nelze se proti nim odvolat.

5. OZNÁMENÍ A PŘEVZETÍ VÝHRY
Výherce bude o výhře a způsobu jejího vyzvednutí informován e-mailem nebo prostřednictvím telefonu.
Pokud výherce do tří pracovních dnů od obdržení oznámení o výhře z jakéhokoli důvodu nereaguje, (např. jeho e-mailová adresa, nebo 
telefonní číslo je neúplné nebo nesprávné) prohlásí, že si nepřeje výhru převzít atd. a následně neposkytne organizátorům všechny požadova-
né informace, má se za to, že svou účast ve slosování o výhru odvolal a nárok na výhru mu zanikl. V takovém případě zůstane výhra určená pro 
takového účastníka nepřidělena a pořadatel ji může použít k jakémukoli jinému účelu.
Podmínkou pro předání výhry je, aby příjemce výhry zaslal organizátorovi do 3 dnů od obdržení oznámení o losování (e-mailem) údaje, které 
uvedl do slosovacího lístku. Výherce obdrží cenu do 5 pracovních dnů od poskytnutí všech potřebných informací. V případě technických nebo 
jiných problémů si pořadatel vyhrazuje právo lhůtu prodloužit.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pořadatel jako správce údajů použije osobní údaje, které získá od účastníků a výherců losování, nezávisle a podle svého uvážení, a to výhradně 
pro následující účely:
realizaci losování výher ve všech jeho aspektech;
informování výherce o výsledku losování a předání ceny;
zveřejnění jména výherce na webových stránkách losování a na stránce pořadatele na Facebooku. 
zasílání všeobecných informací o novinkách, akcích organizátora 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla, pokud to budou vyžadovat technické, obchodní nebo veřejné důvody. Pořadatel bude účastníky 
informovat o všech změnách a aktualizacích losování o ceny prostřednictvím oznámení na webových stránkách losování o ceny.
Pravidla platí po celou dobu trvání slosování o ceny.
1. Účastí v soutěži s názvem „ 25 let s Vámi “ uděluje každý účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a pořadateli soutěže společnosti 
nadměrná obuv s.r.o., se sídlem Křenová 290/8, Brno 602 00, IČ: 28315065, provozovateli e-shopu www.maxamobuv.cz jako správci, ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679), 
uděluje souhlas se zpracováním následujících údajů:
- jméno a příjmení,
- e-mailová adresa,
- telefonní číslo.

2. Výše zmíněné údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení Účastníka do soutěže a jeho kontaktování v případě výhry a jejího předání.

3. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení.

4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však není možné zařadit účastníka do soutěže pro nepřistoupení na podmínky soutěže a 
nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností nadměrná obuv s.r.o., jakožto správcem osobních údajů. Zpracování osobních údajů 
může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však pořadatel v současné době pro 
tyto účely nevyužívá.

V Brně dne 15.1.2023


