
PRAVIDLA AKCE 

Nakresli obrázek prstovými barvami Carioca BABY

1. Tento dokument stanoví pravidla akce. 

2. Organizátorem akce je Idea Creative s.r.o. se sídlem Chrustenice 201, 267  
          12 Loděnice, IČO 24227277,(dále jen „Organizátor“).

3. Akce probíhá ve dnech 1. července 2019 až 2. září 2019.

4. Princip akce: do akce se může zapojit každý kdo zašle svůj namalovaný obrázek pomocí 
 prstových barev Carioca Baby mailem na adresu info@idea-creative.cz a uvede do záhlaví   
 mailové zprávy: obrázek prstovými barvami Carioca.

5. Udělil souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR a tento souhlas neodvolal do termínu 
 vyhodnocení soutěže; zasláním mailu do soutěže udělil souhlas.  

6. Není právnickou osobou.

7. Výherci budou vylosováni dne 9. září 2019. Vylosování výherců provede náhodným tahem 
 losovací komise, jmenované Organizátorem, v čele s Lenkou Pachmanovou, jednatelkou s 
 společnosti Idea Creative s.r.o.

8. Dva náhodně vylosovaní výherci obdrží vybraný produkt od společnosti Carioca.  Přesná 
 specifikace výher náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré  popisy a vyobrazení výhry mají jen 
 ilustrativní povahu.

9. V případě získání výhry může být jméno a příjmení výherce zveřejněno. Pro případ výhry dává 
 výherce souhlas s pořízením audiovizuálních a fotografických záběrů z předání výhry. 

10. Výherci budou vždy kontaktováni s využitím jejich kontaktních údajů, sdělených v rámci 
 registrace do Programu (zejména použitím e-mailové adresy), a to dne 10. září 2019 do 12.00 
 hodin. Nebudou-li výherci reagovat na zprávu výhře ani na druhý pokus, jejich výhra 14. září 
 2019 v 18.00 hodin propadá a výhra bude darována fondu Klokánek ohrožených dětí. 

11. Čerpání výher proběhne dle dohody s výherci.

12. Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto pravidel účastníkem jej z akce vyřadit, 
 případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém 
 opatření je konečné.

13. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor 
 tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než 
 jsou uvedena v těchto pravidlech.

14. Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Organizátora ani jejich rodinní 
 příslušníci.

15. Organizátor neodpovídá za funkčnost internetových stránek, datových přenosů, doručení zpráv. 

16. Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, uděleném účastníkem v rámci registrace 
 od akce. Osobní údaje budou při organizaci akce poskytnuty pouze pro tyto účely a to za 
 účelem vyhodnocení soutěže a případné zobrazení výherce hlavní výhry na Facebook profilu a 
 Instagramu Idea Creative. Organizátor zpracovává pouze anonymizované údaje. 

17. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. 
 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 
 jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu 
 vyhlásí na webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla na adrese:
  www.idea-creative.cz




