Pravidla soutěže o Deezer zdarma s podtitulem
SOUTĚŽ - HUDBA BUDOUCNOSTI
(dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení
1.

2.

soutěž. Soutěž spočívá v tom, že soutěžícímu je aplikací
přehrána sekvence tónů, které se Soutěžící snaží vždy
zopakovat ve správném pořadí, v jakém byly tóny přehrány aplikací. V případě úspěšného zvládnutí, postupuje
Soutěžící do dalšího kola, kdy se sekvence prodlouží
o další tón. Každý soutěžící má pouze jeden ostrý pokus.
Pokud soutěžící udělá chybu, hra pro něj končí. Za
každou správně odehranou sekvenci (dokončené kolo)
obdrží Soutěžící stanovený počet bodů. Cílem soutěže
je dosáhnout nejvyššího skóre. Pokud dojde ke shodě
v dosaženém skóre, bude následovat „rozstřel“, který určí
první dvě místa.
• Hosteska si zapíše od každého soutěžícího jméno,
příjmení a telefonní číslo, a vždy po odsoutěžení v daném
soutěžním bloku budou vyhlášeni výherci.

T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje soutěž
s podtitulem Vyšvihaná soutěž (dále „Soutěž“).
Pravidla Soutěže jsou v plném znění dostupná na
webových stránkách www.t-mobile.cz. Soutěž probíhá
na území České republiky před vybranými provozovnami
Pořadatele, a to dne
14. 11. 2014 v době od 15:00 do 19:30 hodin (dále jen
„Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo
změnit tyto Pravidla i Dobu trvání Soutěže.
II. Účast v soutěži

IV. Výherci a předání výher
1.

2.

3.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba splňující
podmínky těchto Pravidel, a která poskytne požadované
osobní údaje.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky nebo nemají v České republice trvalé
bydliště, zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám
blízké ve smyslu § 116 zákona. č. 4089/19642012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další
osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
Účastník Soutěže bere na vědomí, že je-li mladší 18 let,
je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého
zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě
výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra
propadá ve prospěch Pořadatele.
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III. Mechanika soutěže, hodnocení
V Době trvání Soutěže bude před vybranou provozovnou
či ve vybrané prodejně (Plzeňská 8, Praha 5) Pořadatele procházet jím vybraná, odpovědná osoba (dále jen
“Hosteska”), která bude oslovovat potenciální účastníky
Soutěže, čekající na obsloužení v prodejně či pozorující
vystoupení kapely, s nabídkou účasti v této soutěži za
níže uvedených podmínek:
• Soutěžící je po zapsání svých registračních údajů
hosteskou přiveden k místu v podejně, kde se koná

Pořadatel věnuje do soutěže celkem 6 voucherů předplatného hudební aplikace Deezer, a to v počtu 3 voucherů
na 2 měsíce zdarma a 3 voucherů na 1 rok zdarma.
Všech 6 voucherů bude předáno na provozovně, kde
Soutěž probíhá.
Výherci Soutěže se stanou první dva účastníci soutěže
v provozovně v jednom soutěžním bloku, kteří dosáhnou
nejvyššího skóre.
Po dobu celé akce jsou tři soutěžní bloky.
Každý Účastník má v Soutěži nárok pouze na jednu
výhru.
Výhry budou výhercům předány na místě, a to po vyhodnocení výsledků Soutěže na konci každého soutěžního
bloku, tzn. v 16:20, 17:50 a 19:20 dne 14.11.2014.
Výhru nelze vyplatit v hotovosti, ani není soudně vymahatelná.
V. Poskytované souhlasy
Okamžikem, kdy soutěžící sdělí Hostesce své osobní
údaje, poskytuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
souhlas ke zpracování svých osobních údajů Pořadateli
(jakožto správci) a určeným subdodavatelům (jakožto
zpracovatelům), a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely
kontroly průběhu dané Soutěže a plnění jejich podmínek,

předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové
účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích
a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona
č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou
být přiřazeny i další údaje.
Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně
kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu
k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich
likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané Soutěže
může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo
její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním
obchodních sdělení souvisejících s danou soutěží je
Účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu Soutěže,
a to způsobem, který vyplývá z Podmínek zpracování
osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů účastníků Pořadatele v platném znění.
Účastník Soutěže si je vědom, že účast v Soutěži je výlučně na jeho vlastní nebezpečí, a Pořadatel tudíž v žádném
případě nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případný
úraz či poškození věcí Účastníka Soutěže.
VI. Závěrečná ustanovení
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Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž
bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit
její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti
jejich zveřejněním internetových stránkách www.t-mobile.
cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka
Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.
Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli
technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli
závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak
negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle
vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit
tuto Soutěž.
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných
či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už
byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou),
ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být
ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny
podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu po-
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soudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv
nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze
Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo
byl z této činnosti důvodně podezřelý. V případě sporu
týkajícího se dosaženého skóre v rámci Soutěže se bude
vycházet ze záznamů Pořadatele. V případě podezření na
manipulaci se hrou může Pořadatel k podezřelým bodům
nepřihlížet.
Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho zařazení do Soutěže mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho
osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále
použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.
Datum vydání Pravidel: 14. 11. 2014.

