Podrobná pravidla soutěže
Soutěžte s Tezyo o vouchery na 2000 Kč!
Vyzkoušejte, vyfoťte, sdílejte & vyhrajte!
1)

Organizátorem soutěže je společnost Tezyo CZ s.r.o., IČO: 051 36 962.

2)

Soutěž probíhá od 1. února 2019 do 30. dubna 2019
prostřednictvím on-line profilů: www.facebook.com/tezyoCZ a www.instagram.com/tezyo_cz

3)

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, s trvalým bydlištěm na území ČR a SR, která v době trvání soutěže
splní dané soutěžní podmínky a pravidla. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny agentury
spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.

4)

Základní podmínky soutěže
•
Účastník se vyfotí s novou obuví, kabelkou či jiným doplňkem, který zakoupil v prodejnách TEZYO v ČR. Foto
s kratším popisem zveřejní na svém buď facebookovém nebo instagramovém profilu.
•
Důležitá je originalita a vzhledová úroveň fota, ale i zajímavost textu/popisu, celkové vyznění příspěvku. Hodnotit
se bude kreativita, nápaditost i celkový dojem.
•
Aby byl zařazen do soutěže musí splnit tyto základní náležitosti a to dle toho jaký profil zvolil ke zveřejnění:

a)

FACEBOOK / Pokud zvolí ke zveřejnění svého soutěžního příspěvku svůj profil na facebooku musí u něj uvést
níže uvedené informace ve správném znění a formátu a splnit tyto podmínky
® V příspěvku označit Tezyo takto: @tezyoCZ
® Uvést v příspěvku hashtag #nosimtezyo
® Dát LIKE www.facebook.com/tezyoCZ

b)

INSTAGRAM / Pokud zvolí ke zveřejnění svého soutěžního příspěvku svůj profil na instagramu musí u něj
uvést níže uvedené informace ve správném znění a formátu a splnit tyto podmínky
® V příspěvku označit Tezyo takto: @tezyo_cz
® Uvést v příspěvku hashtag #nosimtezyo
® Dát FOLLOW www.instagram.com/tezyo_cz

5)

Vyhodnocení soutěže, Výhry
•
Vyhodnocení soutěže proběhne každý měsíc, vždy po uzavření daného kola soutěže. Do daného kola soutěže
budou zařazeny příspěvky zveřejněné k poslednímu dnu v daném měsíci a to nejpozději do 24.00h. Rozhoduje
přesný čas zveřejnění na profilu.
•
K vyhodnocení dojde tedy 3x za soutěžní období. Vždy do 7. dne následujícího měsíce zasedne nad příspěvky
porota složená ze zástupců společnosti Tezyo CZ a vybere v rámci soutěžního období vždy 2 vítěze.
•
Každý měsíc obdrží tedy 2 výherci 2000Kč voucher na nákup v prodejnách Tezyo. Za celé období soutěže bude
celkem odměněno 6 nejzajímavějších příspěvků, tedy rozděleno 6 voucherů po 2000Kč.
•
Soupis soutěžních období/ kol a následného vyhodnocení:
a) Etapa 1. – 28. února 2019 / porota vyhodnotí 2 vítěze do 7.března 2019
b) Etapa 1. – 31. března 2019 / porota vyhodnotí 2 vítěze do 7.dubna 2019
c) Etapa 1. – 30. dubna 2019 / porota vyhodnotí 2 vítěze do 7.května 2019

6)

Výherci budou po vyhodnocení daného období/etapy soutěže zveřejněni na facebookovém a instagramovém profilu
Tezyo CZ. Dále budou kontaktováni osobní zprávou přes Facebook nebo Instagram. Výhry budou distribuovány na
základě úspěšné komunikace s výherci a dodání jejich kompletních kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, město,
psč), nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Výhry budou zaslány pouze na adresy na území České a
Slovenské republiky. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Vymáhání účasti či
výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

7)

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž zcela zrušit bez
udání důvodu.

8)

Účastník svou účastí v soutěži - zveřejněním svého soutěžního příspěvku vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami
soutěže. Zároveň vyjadřuje souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních
údajů jím uvedených ve zprávě na Instagramu, Facebooku či e-mailem, kterou bude komunikováno – pouze za účelem
předání výhry. Tato klauzule se tedy týká pouze výherců. Rámec této soutěže nevyžaduje registraci ani další úkony, které
by vedly k shromažďování osobních údajů všech účastníků soutěže. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, město, psč)
budou zpracovány pouze u účastníků/výherců a to za účelem předání výhry, tyto údaje nebudou organizátorem
využívány k jiným účelům a po uplynutí tříleté lhůty budou zlikvidovány.
Účastník/výherce soutěže rovněž tímto souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např.
Jan Dvořák, Praha 5) v rámci komunikačních kanálů Tezyo CZ (internetové stránky, facebookový a instagramový profil)
v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

9)

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Tezyo CZ s.r.o.. Udělení výše uvedeného souhlasu
(týká se pouze výherců) je dobrovolné a na zpracování jejich osobních údajů jsou založeny podmínky soutěže týkající se
pouze předání výhry. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
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