Podmínky hlasování
1. KNIHCENTRUM.CZ s. r. o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507, vyhlašuje
hlasování pod názvem "Cena čtenářů", a to za podmínek níže uvedených.
2. Pořadatelem a organizátorem hlasování je KNIHCENTRUM.cz, s. r. o.
3. Hlasování Ceny čtenářů probíhá v období od 1. února 2019 od 15:00 do 28. února 2019 do 23:59 hod. na internetových
stránkách Českého Bestselleru www.ceskybestseller.cz .
4. Každý 50. hlasující získává poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup v e-shopu KNIHCENTRUM.cz.
Poukaz bude výherci předán na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl u hlasování Ceny čtenářů na www.ceskybestseller.cz/cenactenaru, po ukončení hlasování, nejpozději však do 31. 3. 2019.
Výherci poukazu budou zveřejněni na internetových stránkách www.ceskybestseller.cz/cena-ctenaru do pěti pracovních dnů po
ukončení hlasování.
Podmínky uplatnění poukazu:
- Vložte zboží na www.KNIHCENTRUM.cz do nákupního košíku.
- Přejděte do nákupního košíku a do políčka pojmenovaného „Máte slevový kód nebo dárkový poukaz? Zadejte jej sem.“ Opište
slevový kód a potvrďte tlačítkem „Uplatnit tento kód“.
- Po zadání kódu bude hodnota slevového poukazu ihned odečtena.
- Poukaz je platný při nákupu nad 300 Kč.
- Poukaz je na jedno použití.
- Nelze kombinovat s jinými slevovými poukazy, kódy, dárkovými poukazy. Neplatí pro nákup elektronických dárkových poukazů.
- Poukaz je platný jen na www.KNIHCENTRUM.cz.
- Poukaz je platný do 31. 8. 2019.
5. Hlasování se může zúčastnit každý návštěvník internetových stránek www.ceskybestseller.cz, který v rozhodném období splní
podmínky hlasování. Z jedné e-mailové adresy bude do hlasování přijatý pouze jeden hlas.
6. Hlasující má právo z každé kategorie vybrat pouze jeden titul. Následně musí uvést svůj email pro odeslání výsledků hlasování, a
to vše na adrese: http://www.ceskybestseller.cz/cena-ctenaru
7. Titul s nejvíce hlasy se stává výherním titulem a získá ocenění „Cena čtenářů“ v rámci akce Český Bestseller.
8. Výsledky hlasování budou zveřejněny na vyhlášení cen Český Bestseller, tj. 1. 3. 2019 v 19:00 v Trojhalí Karolina v Ostravě, a
poté na internetových stránkách http://www.ceskybestseller.cz nejpozději 10. 3. 2019. Proti výsledkům hlasování není možné se
odvolat. Cena čtenářů bude předána na slavnostním vyhlášení akce Český Bestseller, která proběhne 1. 3. 2019 od 19:00 v Trojhalí
Karolina, Ostrava.
9. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení hlasování.
10. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel hlasování, délku trvání, jakož i na zrušení hlasování jednostranně a z
jakéhokoliv důvodu.
11. Hlasující vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání poukazu
nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit hlasujícího v případě podezření z porušení pravidel hlasování
nebo použití neregulérních postupů.
12. Jakmile hlasující projeví zájem účastnit se tohoto hlasování dává KNIHCENTRUM.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním
svých kontaktních údajů za účelem prověření jeho účasti v hlasování a předání výherního poukazu. Souhlas se zpracováním těchto
údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení KNIHCENTRUM.cz a má za následek vyloučení z další
účasti v tomto hlasování, včetně ztráty nároku na předání poukazu, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle
ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit,
zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
13. Účastí v tomto hlasování dává hlasující souhlas s tím, že jeho kontaktní údaje a jiné záznamy mohou být použity pro účely
propagace KNIHCENTRUM.cz včetně zasílání obchodních sdělení a KNIHCENTRUM.cz může zdarma použít veškeré slovní
projevy, fotografie a jiné záznamy hlasujícího, které pořídila v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením tohoto hlasování a předáním
výherního poukazu, a to na období 5 let od počátku této soutěže.
14. Hlasování se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou
vyloučeni zaměstnanci KNIHCENTRUM.cz, s.r.o. a jejích sesterských společností, jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům dle
definice stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.
V Ostravě 1. 2. 2019

