SOUTĚŽ O JÍZDENKY REGIOJET
Pravidla soutěže















„Soutěž o jízdenky RegioJet
RegioJet““ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost STUDENT AGENCY
k.s. se sídlem nám. Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 25317075 (dále jen „STUDENT
AGENCY“).
Soutěže se může zúčastnit
účastnit každý občan starší
starš 18-ti
ti let, který v období od 1.
1 5. 2020 do
3. 5. 2020 do 23:59 hodin napíše do komentáře k soutěžnímu postu na FB profilu
RegioJet CZ správnou odpověď na soutěžní otázku.
Z jednoho
o facebookového profilu je možnéé odeslat pouze jednu odpověď. Soutěžící se
může soutěže zúčastnit pouze jednou.
Správné odpovědi na soutěžní
soutěžní otázky společně se jménem výherce budou uveřejněny na
v komentáři a facebookovém profilu RegioJet CZ nejpozději 4. 5.. 20
2020 v 18 hodin.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící,
soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor
soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími.
Soutěže se nemohou zzúčastnit
účastnit zaměstnanci STUDENT AGENCY a jejich rodinní příslušníci.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor
soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které
budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže
Ukáže-li se, že tato
osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, např
např.. V důsledku nepravdivých informací,
jež poskytla, nemá nárok na výhru.
Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které
které budou jednat v rozporu s
pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže
Ukáže-lili se, že tato osoba se i přes výše uvedené
stala výhercem,
rcem, např. V důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok na
výhru.
Výherce získá 2 volné jízdenky RegioJet.
RegioJet
Výherce bude společností
společnost STUDENT AGENCY k.s. kontaktován přes facebookový profil, ze
kterého přidá komentář k soutěžnímu postu s odpovědí. Pokud výherce nepotvrdí
převzetí výhry
ry do 16.5.2020,
16.5.20 , nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch
společnosti STUDENT AGENCY k.s. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní
cestou ani alternativně plnit finančně.














V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a
případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání
nebo zpracování komentářů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve
všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT AGENCY je oprávněna
kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez
udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na www.regiojet.cz.
Při registraci do soutěže dle těchto Pravidel uděluje soutěžící SAT svůj souhlas s tím, aby
jako správce zpracovával osobní údaje soutěžícího.
Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení soutěže
a pro předání eventuální výhry výhercům soutěže.
Souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto
sdělením na adresu marketing@studentagency.cz, v případě odvolání souhlasu však
soutěžící automaticky přestává být účastníkem soutěže.
Pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě.
STUDENT AGENCY jedná v souladu se Zásadami na ochranu osobních údajů, jejichž plné
znění je uvedeno na https://www.sa.cz/privacy-policy.html
STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za případné propadnutí jízdenek z důvodu
nedodržení přepravních podmínek ze strany výherce.
STUDENT AGENCY si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit nebo upravit pravidla.
Případná změna bude vyhlášena na facebookovém profilu RegioJet CZ.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 5. 2020.

