Podrobné podmínky facebookové fotosoutěže „MOJE EVROPSKÁ MOMENTKA“
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Soutěž vyhlašuje Eurocentrum Plzeň (dále jen „vyhlašovatel“).
Soutěž probíhá od 6. 10. 2017 do 22. 10. 2017.
Vyhlášení výsledků proběhne 23. 10. 2017 na facebookovém profilu Eurocentra Plzeň:
https://www.facebook.com/eurocentrum.plzen/
Do soutěže se přijímají snímky pořízené v eurofotokoutku na Noci vědců v plzeňské
Techmanii (6. 10. od 17 do 23 hodin), s nímž soutěžící procestují evropské metropole dle
vlastního výběru (vč. výběru příslušných rekvizit).
Fotografie pořízené v eurofotokoutku se stávají soutěžní po nahrání do fotoalba s názvem
„Moje evropská momentka“ na facebookový profil Eurocentra Plzeň se souhlasem
soutěžících. Ti si mohou vymyslet své vlastní pojmenování fotografie. Soutěžící zanechají na
místě pracovníkům Eurocentra Plzeň na sebe osobní kontakt (e-mailový, telefonický).
Jeden soutěžící se smí zapojit do soutěže pouze jedním (individuálním/ skupinovým)
snímkem.
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie s lascivními, zesměšňujícími nebo urážlivými prvky.
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit pořízený snímek do soutěže z důvodů nesplnění
soutěžních podmínek.
O vítězích soutěže rozhodne široká veřejnost počtem lajků. Výherní snímky, které nasbírají do
22. 10. 2017 nejvíce lajků, získají věcné odměny. Vítězové budou informováni na osobní
kontakt, přičemž výhru si budou moci převzít na adrese Eurocentra Plzeň nejpozději do konce
listopadu.
Výherní snímky budou zveřejněny také na webových stránkách vyhlašovatele a v Eurolistech.
Na výhru v této soutěži není právní nárok.
Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit
nebo zrušit.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v
rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení
soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím
poskytnutého jména ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách vyhlašovatele, a
to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od zapojení se do soutěže.

