HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu dostonasto.cz o
3 balíčky s produkty Matcha Tea.
1. Vyhlašovatelem soutěže o 10 x 2 bonusová měření na InBody k VIP registraci zdarma
(dále jen „Soutěž“) je společnost Quality Life, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Kamýk, K lesu
345/10, PSČ: 142 00, IČ: 01918605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213385 (dále jen “Vyhlašovatel”).
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s
výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k
Vyhlašovateli, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých
těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se
Soutěží.
3. Soutěž probíhá od 16. 3. 2016 až do 27. 3. 2016.
4. Soutěž probíhá na území České republiky, ceny vítězům nebudou zasílány na adresu
do jiných zemí.
5. Podmínkou účasti je být fanouškem FB stránky Dostonasto CZ, tedy označení To se mi
líbí.
6. Úkolem soutěžících je zaslat fotografii na téma Matcha Tea (připravené jídlo, drinky
apod.) Soutěžní fotografie zasílejte e-mailem na adresu soutez@qualitylife.cz
nejpozději do termínu 22. 3. 2016 do 23:59. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo
„Matcha Tea“ a v textu zprávy uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou
adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat úplné údaje, nebudou
do Soutěže zařazeny.
7. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být
pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru.
8. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s fotografií. Porušení
tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
9. Všechny zaslané fotografie, které splní zadání budou zveřejněny v albu na FB
Dostonasto CZ, kde bude probíhat hlasování. Hlasování bude probíhat od 24.3. až do
27.3.2016 do 23:59. Rozhodujícím ukazatelem je počet označení Like (lajk) fotografie.
První 3 fotografie s nejvyšším počtem označení Like (lajk) vyhrávají. Výherce získá 2
balení Matcha Tea Harmony a šejkr dle vlastního výběru.
10. Hodina zveřejnění soutěže nebude nijak sdělována předem a Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo na její zveřejnění kdykoliv v daný soutěžní den.
11. Výherce bude o výhře informován e-mailem na adresu, kterou uvedl v soutěžním emailu, a budou mu sděleny bližší informace ohledně realizace výhry.
12. Jméno výherce bude rovněž zveřejněno na internetových stránkách
www.dostonasto.cz a sociálních sítích. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání.
13. Soutěžící, účastí v Soutěži prostřednictvím zaslného emailu s kontaktními údaji
souhlasí se zařazením všech jím odeslaných osobních údajů (dále jen „údaje“) do
databáze Vyhlašovatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním
prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Vyhlašovatele, tj. nabízení
výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že
k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

14. Informace o soutěžících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění
pozdějších dodatků a předpisů.
15. Soutěžící 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
Vyhlašovatele odvolat, písemnou formou.
16. Účastí v Soutěži soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a
příjmení, zaslaných fotografafií, obrazové a zvukové záznamy týkající se účastníků
nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlase apod.) v případě výhry na
webové stránce www.dostonasto.cz, sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích a
v souvislosti s prezentací výsledků soutěže a případně také v jiných reklamních
materiálech organizátora a medíálního partnera soutěže. Tento souhlas může
soutěžící kdykoli písemně odvolat.
17. Účastí v Soutěži soutěžící také souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem a
pokud bude mít Vyhlašovatel soutěže zájem, umožní bezplatně Vyhlašovateli nebo jim
pověřené třetí osobě – fotografovi, pořízení profesionálních fotografií. Tento souhlas
může soutěžící kdykoli písemně odvolat.
18. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je
rozhodnutí Vyhlašovatele ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou
povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas
se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
19. Vyhlašovatel nehradí účastníkům soutěže jakékoli náklady případně vzniklé
v souvislosti s účastí v soutěži nebo výhrou. Vyhlašovatel rovněž neodpovídá za
poškozené, ztracené či nedoručené zásilky, sms či emaily v této soutěži.
20. Pokud Vyhlašovatel kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné
podezření, že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto
herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je
Vyhlašovatel oprávněn dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže vyloučit.
21. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit,
upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, přerušit, zkrátit, nebo ji ze
závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči
Vyhlašovateli Soutěže.
22. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem
České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách
www.dostonasto.cz.

V Praze 20. 2. 2016

Quality Life, s.r.o.

