
Úplné podmínky propagační akce: 
 
 

Tato propagační akce je určena pouze pro osoby s trvalým pobytem v České a Slovenské 
republice ve věku 18 let a více, mimo osoby profesionálně spojené s touto Propagační akcí.  
 

1. Není nutný žádný nákup, ale je vyžadován platný a otevřený účet na Facebooku a 
přístup k internetu. 
 

2. Trvání akce: Začátek v 9:00 (místního času) 2. 2. 2018 a konec ve 23.00 (místního 
času) 14. 2. 2018. 
 

3. Pro vstup: 
a. Přihlaste se ke svému účtu na Facebooku (nebo si jej zdarma vytvořte), 

přejděte na místní facebookovou stránku společnosti Huawei 
(https://www.facebook.com/HuaweiMobileCZSK/) a vstupte do facebookové 
aplikace přes https://poststickersapps.com/newapp/pub/Huawei_CZ. Po 
kliknutí na odkaz k akci vstoupí uživatel do Propagační akce na nové kartě. 
Každý účastník musí přidat obrázek a text, který odpovídá #AddictedToYou.  

 
4. Další podrobnosti o vstupu: 

a. Účastníci smí poslat pouze obrázky, které jsou jejich vlastní prací; 
b. Účastníci nesmí nahrát obrázky, které byly dříve publikovány nebo vyhrály 

cenu prostřednictvím propagační akce, kterou organizoval Provozovatel nebo 
jakýkoli jiný subjekt; a 

c. Účastníci smí nahrát pouze obrázky, které nepřekračují nebo neporušují práva 
jakékoli třetí strany, práva na propagaci nebo soukromí nebo jakákoli jiná 
práva duševního vlastnictví. 

 
5. Vstupem do Propagační akce dávají účastníci svolení k použití jejich příspěvků 

Provozovatelem bez další náhrady nad rámec udělení ceny až na jeden rok za účelem 
propagace. Autorské právo zůstane účastníkovi. Vstupem do Propagační akce však 
účastník souhlasí s uveřejněním těchto příspěvků Provozovatelem na jeho webových 
stránkách a možným dalším použitím na jeho webových stránkách, Facebooku, 
Twitteru, Instagramu nebo dalších platformách sociálních médií. Rovněž souhlasí s 
jiným možným propagačním použitím v Provozovatelem vybraných médiích bez 
jakékoli další platby nad rámec udělení ceny až na jeden rok, ale s příslušným 
připsáním zásluh původnímu účastníkovi. 

 
6. Odesláním vašich informací a vytvořením účtu na Facebooku souhlasíte s podmínkami 

Facebooku o používání a ochraně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s těmito 
podmínkami o používání a ochraně osobních údajů, nemůžete si vytvořit účet na 
Facebooku ani se zúčastnit této Propagační akce. 

 
7. Všechny vstupy musí být přijaty do konce doby trvání Propagační akce, aby byly 

platné, a nepřijímá se žádná odpovědnost za nečitelné, neúplné nebo pozdní vstupy. 
 

8. Neomezený vstup na osobu prostřednictvím Facebooku během doby trvání 
Propagační akce.  

 
9. Cena: Mobilní telefon Huawei Mate 10 lite 

 



10. Cena je nepřevoditelná, je nevyměnitelná a nemá hotovostní nebo jinou alternativu 
celkovou nebo částečnou. 

 
11. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo větší 

hodnotě, pokud by propagovaná Cena byla nedostupná z důvodů mimo jeho 
kontrolu. 
 

12. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli produkty nebo služby třetích 
stran. 
 

13. Výběr vítěze: Všechny platné vstupy (podléhající kontrole) budou posouzeny 
nezávislými porotci do 10 pracovních dnů od konce trvání Propagační akce a v 
souladu s následujícími kritérii: 
 

a) Originalita Valentýnky; a 
b) Soulad s myšlenkou #StaleSpolu 

 
14. Vyrozumění vítěze: Vítěz bude kontaktován ohledně výhry na e-mailovou adresu do 

10 pracovních dnů od rozhodnutí poroty a bude po něm vyžadováno, aby odpověděl 
kvůli potvrzení způsobilosti a přijetí výhry do 14 dnů od prvního kontaktu. V případě, 
že vítěz neodpoví na komunikaci do 14 dnů od prvního kontaktu, Provozovatel si 
vyhrazuje právo diskvalifikovat tohoto vítěze a přidělit tuto cenu alternativnímu 
účastníkovi vybranému stejným způsobem. 
 

15. Kontrola: Provozovatel zamítne vstupy, které podle opodstatněného názoru 
Provozovatele: obsahují jakýkoli obsah, který je urážlivý nebo by mohl negativně 
odrážet jméno, pověst nebo dobrou vůli Provozovatele nebo jakéhokoli obchodního 
partnera; hanobí, překrucuje nebo napadá jiné lidi nebo společnosti, včetně, nikoli 
však pouze, Provozovatele (včetně jeho partnerů); nebo podporuje jakoukoli 
politickou agendu. 
 

16. Provozovatel použije poskytnuté osobní údaje pouze pro administraci propagace a 
pro žádné jiné účely, pokud nebudeme mít váš souhlas. Kliknutím zobrazíte naše 
zásady ochrany osobních údajů 
zde: https://poststickersapps.com/newapp/pub/Huawei_CZ 
 

17. Hromadné vstupy provedené z obchodních, spotřebitelských skupin nebo třetích stran 
nebudou přijaty. Neúplné vstupy, vstupy odeslané prostřednictvím třetích stran nebo 
syndikátů, vstupy odeslané makry nebo jinými automatizovanými prostředky a 
vstupy, které nesplňují požadavky těchto podmínek v plném rozsahu, budou 
diskvalifikovány a nebudou započítány. Pokud je zřejmé, že účastník používá 
počítač(e) k obcházení těchto podmínek, například užíváním "skript", "hrubé síly", 
maskováním své identity manipulací s IP adresami, použitím identit jiných než svých 
vlastních nebo jakýmikoli jinými automatizovanými prostředky, aby zvýšil vstupy 
tohoto účastníka do Propagační akce způsobem, který není v souladu s duchem 
Propagační akce, vstupy takového účastníka budou diskvalifikovány a jakákoli 
udělená cena bude neplatná. 
 

18. Tato Propagační akce není v žádném případě sponzorována, podporována nebo 
řízena Facebookem, ani s ním není spojená. Chápete, že poskytujete své informace 
Provozovateli a ne Facebooku a že Facebook nenese žádnou odpovědnost za žádný 
prvek této Propagační akce. 



 
19. Provozovatel nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu nebo 

zranění, které utrpí účastník soutěže, který vstoupí do Propagační akce, nebo v 
důsledku přijetí nebo účasti na jakékoli ceně. Nic nezbavuje Provozovatele 
odpovědnosti za smrt nebo zranění v důsledku jeho nedbalosti. 
 

20. Provozovatel nebo jeho agentury neponesou odpovědnost za nezahrnutí vstupů v 
důsledku technických selhání nebo podobně, zahrnutí takových selhání, které je pod 
kontrolou Provozovatele nebo jeho agentur. Důkaz o odeslání vstupu není důkazem 
přijetí vstupu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za systémové chyby nebo 
jiné problémy, které mohou vést k narušení oznámení o ztracených, zpožděných nebo 
neobdržených vstupech nebo oznámení o vítězích. 
 

21. Vítěz bude povinen účastnit se veškeré přiměřené publicity vyplývající z Propagační 
akce. 
 

22. Pokud budete vítězem Propagační akce, souhlasíte, že Provozovatel může použít vaše 
jméno a město nebo kraj vašeho bydliště k vyhlášení vítěze této soutěže a pro 
jakékoli další přiměřené a související propagační účely. 
 

23. Vstupem do Propagační akce účastníci potvrzují, že si přečetli a souhlasí, že budou 
vázáni těmito podmínkami. 
 

24. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude Propagační akce schopná běžet podle plánu, a to 
z důvodů zahrnujících mimo jiné manipulaci, neoprávněný zásah, podvod, technická 
selhání nebo jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu Provozovatele, které poškodí nebo 
ovlivní administraci, bezpečnost, férovost, integritu nebo řádné proběhnutí této akce, 
vyhrazuje si Provozovatel právo (podléhající jakýmkoli písemným pokynům uvedeným 
v příslušných právních předpisech) diskvalifikovat každého jedince, který manipuluje s 
procesem vstupu a ukončit, upravit nebo pozastavit Propagační akci. 
 

25. Pokud dojde k činu, opomenutí, události nebo okolnosti, které jsou mimo přiměřenou 
kontrolu Provozovatele a které brání Provozovateli v dodržení těchto podmínek, 
Provozovatel neponese odpovědnost za jakékoli neplnění nebo zpoždění v plnění 
svých povinností. 

 
26. Rozhodnutí Provozovatele je závazné ve všech záležitostech souvisejících s touto akcí 

a není zapotřebí žádné korespondence. 
 

27. V případě rozporu mezi těmito smluvními podmínkami a podrobnostmi v jakémkoli 
propagačním materiálu, budou mít přednost tyto smluvní podmínky. 
 

28. Smluvní podmínky této propagační akce budou vykládány a uplatňovány na základě 
místních zákonů. 
 

29. Provozovatel: Huawei Technologies (Czech) s.r.o. se sídlem Jihlavská 1558/21, 
Michle, 140 00 Praha 4 


