OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE
"Chci HBO GO"
Česká  a  Slovenská  republika  
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky marketingové akce „Chci HBO GO” (dále jen „akce“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na území České a
Slovenské republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto
dokumentu.

1.

Vyhlašovatel a organizátor akce

1.1.

Vyhlašovatelem akce je společnost HBO Europe s.r.o., se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČ: 61466786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl
C, vložka 29418 (dále jen „vyhlašovatel“).

1.2.

Organizátorem akce je společnost MediaCom Praha, s.r.o., se sídlem: Opletalova 1015/55, Nové
Město (Praha 1), 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 53769, IČ: 25149962 (dále jen „organizátor“).

2.

Místo konání a doba trvání akce

2.1.

Akce probíhá na území České a Slovenské republiky prostřednictvím
www.chcihbogo.cz a www.chcemhbo.sk (dále jen „místo konání akce“).

2.2.

Doba trvání akce je stanovena na období od 19. 1. 2018 00:00:01 do 2. 2. 2018 11:59:59 včetně
(dále jen „doba trvání akce“).

3.

Podmínky účasti

3.1.

Akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby ve věku starší 18 let se skutečným a stálým bydlištěm
na území České republiky nebo Slovenské Republiky, které jsou uživateli služby HBO GO a v době
ukončení soutěže mají aktivní účet této služby (dále jen „účastník“ nebo „účastníci“). Účastník musí
dále splňovat veškeré další podmínky a pravidla soutěže uvedené v tomto dokumentu.

3.2.

Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti vyhlašovatele a organizátora, a dalších
společností podílejících se na zajištění akce a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby
blízké.

4.

Průběh akce

webové

stránky

4.1.   Účastník se do akce zapojí tak, že se v době trvání akce:
a)

Zaregistruje do služby HBO GO na stránce www.hbogo.cz dle podmínek účasti výše.
Registrace je po dobu jednoho měsíce (trial verze) zdarma, avšak pouze za předpokladu, že
již účastník nevyužil jeden měsíc zdarma jako předplatitel služby přímo od vyhlašovatele.

a následně

b)

na stránce www.chcihbogo.cz vyplní formulář (dále jen „soutěžní formulář“), kam uvede své:
- ID číslo (ze služby HBO GO)
a uvede svou odpověď v soutěžním formuláři na tipovací otázku ve znění: „Kolik hodin
videoobsahu se nacházelo na HBO GO k datu k 31. 10. 2017“ (dále jen „soutěžní otázky“),
vysloví souhlas s těmito pravidly akce a se zpracováním osobních údajů a tento formulář
prostřednictvím této aplikace odešle v době trvání akce organizátorovi.

4.2.

Odesláním soutěžního formuláře bere účastník na vědomí, že:
obsah odpovědí na soutěžní otázku bude zpřístupněn organizátorovi a vyhlašovateli pro
účely vyhodnocení akce;
splňuje podmínky pro účastníky akce, což odesláním soutěžního formuláře také potvrzuje;
existují pravidla akce, se kterými se náležitě seznámil, což odesláním soutěžního formuláře
také potvrzuje.

4.3.

Do akce budou zařazeni pouze účastníci, kteří se připojili do služby HBO GO, řádně a úplně vyplnili
soutěžní formulář a poté odeslali soutěžní formulář v době trvání akce prostřednictvím aplikace na
stránce www.chcihbogo.cz do akce. Soutěžní formuláře odeslané mimo dobu trvání akce, či soutěžní
formuláře nesplňující podmínky této akce nebudou do akce zařazeny.

5.

Výhry, určení výherců akce:

5.1.

Výhercem se stává 10 účastníků, kteří splnili pravidla této akce a které určí odborná porota složená
ze zástupců organizátora a vyhlašovatele akce na základě vyhodnocení jednotlivých odpovědí na
soutěžní otázku. Odpovědi na položenou soutěžní otázku, budou posuzovány dle nejbližší shody
s reálnými daty poskytnutých vyhlašovatelem akce. V případě zcela shodných odpovědí, rozhodne
porota o výherci a dalších místech losem dle určení poroty.

5.2.

Výherci obdrží výhry dle následujícího rozpisu:
1. cena = HBO GO na 2 roky zdarma, Pustina na DVD, Hra o trůny na Blu-ray, Lego Technic,
Dárky s motivem seriálu Až po uši
2. cena = HBO GO na 1 rok zdarma, Pustina na DVD, Westworld na Blu-ray, Sluchátka Beats X,
Dárky s motivem seriálu Až po uši
3. cena = HBO GO na 1 rok zdarma, Pustina na DVD, Westworld na Blu-ray, Přenosný reproduktor
JBL, Dárky s motivem seriálu Až po uši
4. cena = HBO GO na 1 rok zdarma, Pustina na DVD, Westworld na Blu-ray, Dárky s motivem
seriálu Až po uši
5. – 10. cena = Pustina na DVD, Westworld na Blu-ray, Až po uši - první řada na DVD, Dárky s
motivem seriálu Až po uši

5.3.

Vybraní výherci budou zveřejněni nejpozději do 16. 2. 2018 přímo na webové stránce
www.chcihbogo.cz a budou organizátorem kontaktováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli v rámci
registrace služby HBO GO. Výhry, resp. výherní balíčky budou organizátorem zaslány na doručovací
adresy, které výherci uvedou v e-mailové komunikaci, nejpozději však do 2 měsíců od vyhodnocení
akce. V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce kontaktovat, případně když se nepodaří
předat výherci výhru, či si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě 10 dnů ode dne prvního pokusu o
doručení, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele.
Vyhlašovatel/Organizátor si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat nového výherce. Podmínkou
získání výhry je uvedení platného ID, které je propojeno s e-mailovou adresou. Na této e-mailové
adrese budou výherci po ukončení akce informováni o výhře a dalším postupu.

5.4.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného
typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude
možné slíbenou odměnu opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.5.

Účastník se akce může účastnit pouze jednou a tedy i vyhrát pouze jednou.

5.6.

Nároky na výhru nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout
jinou věcnou náhradu.

7.

Osobní údaje, dílo

7.1.

Účastník účastí v akci (tzn. odpovědí na soutěžní otázku a vyplněním soutěžního formuláře a jeho
zasláním), souhlasí s poskytnutím osobních údajů jím uvedených v kontaktním emailu v rozsahu:
jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní e-mailová adresa,(dále jen „údaje“) a jejich zařazením
do databáze HBO Europe s.r.o., se sídlem: Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ:
61466786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 391 (dále
jen „správce“), jakožto správce, za účelem vyhodnocení akce a předání, uplatnění výher, a s jejich
následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je společnost MediaCom Praha s.r.o.,
se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, sp. zn. C 53769, IČ: 251 49 962, pro marketingové účely, tj. nabízení
produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na šesti (6) měsíců od
poskytnutí údajů. Takový souhlas může být účastníkem kdykoliv odvolán zasláním e-mailu na emailovou adresu HBO uvedenou níže, nebo pomocí odkazu k odhlášení z odběru marketingových
informací, který je uveden v každém e-mailu od HBO obsahujícím propagační sdělení. Účastník
účastí v akci bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat,
je-li vyžadován souhlas k zpracování údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na
opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o
dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů
www.uoou.cz.

7.2.

Účastí v akci uděluje Účastník vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení,
případně i fotografie a všech jim poskytnutých materiálů v tištěných, případně elektronických mediích
(včetně sociálních sítí jako např. Facebook a dalších) nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem
v souvislosti s uvedením seznamu výherců. Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s
jejími pravidly a s tím, že organizátor i vyhlašovatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména,
případně i podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v
propagačních materiálech organizátora i vyhlašovatele bezplatně po dobu 3 let od skončení této
akce.

8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Na akci se vztahují
ustanovení občanského zákoníku upravující „hru“.

8.2.

Vyhlašovatel tímto není vůči účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany vyhlašovatele než ty, které jsou uvedená v těchto pravidlech.

8.3.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v době celého trvání akce změnit podmínky akce, a to tak, že změnu
vyhlásí v aplikaci na stránce www.chcihbogo.cz, stejně tak může akci přerušit či zrušit nebo
rozhodnout o vyloučení konkrétního účastníka zejména z důvodu nedodržení pravidel akce, přičemž
účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

8.4.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky.

8.5.

V případě, že účastník nesplňuje podmínky této akce, je organizátor oprávněn účastníka z akce
vyřadit. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, stejně tak v případě, že účastník
dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy,
způsobilým ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti
odvolání.

8.6

Organizátor ani vyhlašovatel akce neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry
zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo
poškození výhry v akci zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení
se zasílatelem.

8.7.

Účastí v akci vyjadřuje účastník akce svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly akce a
zavazuje se je plně dodržovat.

8.8.

Vyhlašovatel a organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s účastí v akci či s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem
předání výhry výherci.

8.9

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění či vymáhat právní cestou.
Výherci nevzniká právo výhry reklamovat, pokud nebude v jednotlivém případě výslovně sjednáno
jinak.

8.10. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce
zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
8.11. Vyhlašovatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především
funkčnost serverů, na kterých je soutěžní web umístěn). Vyhlašovatel dále neručí za doručení zprávy
(e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím
doručovatele poštovních služeb.
8.12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno
písemně ve formě dodatku a zveřejněno na soutěžním webu. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
8.13. Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v akci. Výhru nezíská účastník, který nesplní, byť jen okrajově či
částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Takto nepředaná výhra propadá vyhlašovateli
akce. Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech.
8.14. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, zejména svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu
osobních údajů, na informace o zpracování mých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 12 zákona
č. 101/2000 Sb. a práva požadovat vysvětlení a nápravu, pokud by zpracováním mých osobních
údajů byla porušována ochrana mé osoby nebo mého soukromého a osobního života či zákon ve
smyslu ustanovení §21 zákona č. 101/2000 Sb.
Datum: 17. 1. 2018

  

