Veřejný příslib
ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o.
" Hajánek Tany"
Vymezení veřejného příslibu, soutěže a jejich zveřejnění
1.1.
Veřejný příslib (dále jen “Příslib”) upravuje postupy související
s výzvou vyhlašovatele a organizátora – Tany spol. s.r.o., Čsl. legií
563, Nýrsko, IČ: 00518603 ,(dále jen “Tany, spol. s.r.o.”) adresovanou
neurčitému počtu osob k účasti ve spotřebitelské soutěži " Hajánek
dále upraveném a stanovení podmínek pro určení výherců a
Tany",
získání odměn (výher).

1.2.
Výzva k účasti ve spotřebitelské soutěži (dále jen "soutěž") se
stanovením podmínek pro možnost získání výher bude veřejně oznámena na
internetových stránkách, jejichž adresa zní www.tany.cz.
Dále bude soutěž oznámena formou upoutávky na obalech výrobku s odkazem
na www stránky TANY. Soutěž potrvá v období od 1.10. 2015 do 30.1.2016
včetně (přihlásit se lze pouze do 17.01.2016). 1. soutěžní kolo bude
probíhat od 1.10. do 15.11.2015, druhé kolo od 1.12.2015 do 17.1.2016.

1.3.
Potravinovými výrobky značky Tany společnosti Tany spol. s.r.o. jsou
pro účely veřejného příslibu všechny produkty prodávané pod tímto
označením.

2.Předmět veřejného příslibu – podmínky soutěže
Vyhlašovatel
prohlašuje, že se na tuto soutěž nevztahuje zákon
č.202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, který upravuje
podmínky pro pořádání spotřebitelských loteriích.
Pravidla soutěže jsou následující a jsou uveřejněna
stránkách

na internetových

Budoucí soutěžící musí vybarvit obrázek pro příslušné soutěžní kolo a
odpovědět na doplňující otázku. Soutěžní formuláře včetně doplňující
otázky budou zveřejněny na www. stránkách Tany a současně i ve vybraných
periodikách. Soutěžící musí vybarvit omalovánky + doplňující otázku
vyplnit do příslušné kolonky, uvést jméno a adresu a zaslat poštou na
adresu sídla společnosti ( ul. Čsl. Legií 563, 340 22 Nýrsko). 100
nejrychlejších obdrží v 1. soutěžním kole svačinový box, v 2. kole
tričko. Všichni zúčastnění, kteří správně odpověděli soutěžní otázku a
vybarvili obrázek, budou zařazeni do finálního losování o hlavní cenu
iPad v lednu 2016. V případě neúplnosti nebo špatné odpovědi, nárok na
odměnu odpadá. Odměny jsou uvedeny na www. stránkách Tany.
Odpovědní(soutěžní) formulář je k dispozici na www.tany.cz.

Soutěžící vyplněním přihlášky a poskytnutím osobních dat vyjadřuje
svolení
k užití a zpracování osobních údajů, osobnostních práv a
souhlas s tím aby společnost Tany, spol s.r.o. jako organizátor soutěže
zpracovala osobní údaje a práva osobností povahy pro marketingové účely
( s možností využití této databáze po dobu 10 let) a za účelem oznámení
či doručení
případných výher v této soutěži, b)jakož i výslovně
potvrzuje že poskytl všechny své osobní údaje a osobnostní práva
dobrovolně a
že souhlasí se zpracováním a užíváním výše uvedených
osobních údajů o své osobě pro marketingové účely a se zařazením do
marketingové databáze společnosti Tany spol. s.r.o. , po dobu 10 let.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým
pobytem na území ČR, která pravdivým a úplným vyplněním svých osobních
údajů na formuláři potvrdila souhlas s pravidly, tak jak jsou zachyceny
na této listině.
Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit ( zasílat soutěžní zásilky splňující podmínky
soutěže) opakovaně.
Všechna
práva účastníků vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů včetně práva na
přístup k osobním údajům, nejsou tímto dotčena.
Odměny poskytnuté vyhlašovatelem do spotřebitelské soutěže " Hajánek
Tany " :
1. 100x tričko
2. 100x svačinový box
3. 1x iPad hlavní cena

Vyhodnocení:
Soutěžitelé po splnění soutěžních podmínek automaticky obdrží odměnu
poštou a to do 30 dnů od splnění podmínek soutěže. Výherce iPadu
automaticky obdrží odměnu poštou doporučenou zásilkou a to do 1 měsíce
od vyhlášení ukončení soutěže.

Zánik nároku na výhru
V případě, že

a)

soutěžící nedodrží pravidla soutěže

nestává se účastníkem soutěže a nevzniká mu nárok na odměnu.
b) v případě, že soutěžící nedodrží podmínky písemného vyrozumění o jeho
odměně a způsobu jejího předání doporučenou poštou na jeho adresu,
kterou uvedl při registraci do soutěže, jeho nárok na odměnu zaniká.
Nepřevzaté odměny propadají organizátorovi.

Ostatní podmínky příslibu
Správcem databáze soutěžících bude společnost Tany, spol. s.r.o. a bude
s databází pracovat (až po dobu 10 let).

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami
soutěže a zavazuje se je dodržovat. Vyplněním odpovědního formuláře a
dalších osobních údajů v období 1.10.2015 do 17.1.2016 zaslaným na
adresu sídla společnosti
vyjadřuje soutěžící vůli stát se účastníkem soutěže " Hajánek Tany ",
kterou pořádá firma Tany, spol. s r.o., a stává se jejím účastníkem a
vyjadřuje souhlas podle zákona 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů včetně práva na přístup k osobním údajům,
s jejich zpracováním za účelem zaslání či předání výhry a za účelem
nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení
elektronickými prostředky dle zákona 480/2004 Sb. a souhlasí se
zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město,ve sdělovacích
prostředcích a na internetových stránkách www.tany.cz v rámci vyhlášení
výsledků soutěže. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je
dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné
principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše
uvedeném správci na období 10 let od průběhu soutěže.
Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o
osobních údajích o něm zpracovaných a to jednou za kalendářní rok
bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností
správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby
se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto
vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění
aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a
přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat,
aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány.
Účastník soutěže je si vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním
obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na
adresu správce.
Vyhlašovatel upozorňuje, že dani z příjmu nepodléhá odměna v hodnotě do
10.000,- Kč včetně, bude-li výhercem fyzická osoba.

Vyhlašovatel soutěže uveřejní (vystaví) úplné znění tohoto veřejného
příslibu na internetové adrese: www.tany.cz a to po dobu od 1.10.2015 do
31.1.2016.
Zkrácená pravidla soutěží budou uvedena na vybraných výrobcích s odkazem
na www.tany.cz
V pochybnostech se podmínky soutěže řídí tímto veřejným příslibem.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
organizátor.
Organizátor a vyhlašovatel hry je oprávněn z vážných důvodů změnit
podmínky stanovené tímto příslibem, jakož i hru přerušit nebo předčasně
ukončit. Takovéto rozhodnutí je účinné od momentu zveřejnění na
internetové adrese www.tany.cz
Organizátor neodpovídá za přesnost zpráv z webových stránek a poštovní
dopravu výher.
Ze soutěží nejsou vyloučeni zaměstnanci společností TANY, s.r.o.
Originál tohoto veřejného příslibu (nesoucí originální podpisy
oprávněných zástupců) je uložen u organizátora soutěže – firmy Tany,
spol. s r. o., Čsl. Legií 563, Nýrsko.

