Podmínky a pravidla soutěže
1. Organizátor soutěže
Westcom, s.r.o. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Brně, oddíl C,
vložka 31249 sídlem v Brně - U vodárny 2, PSČ 616 00, IČ: 25536851
(dále jen „Organizátor“).

2. Podmínky zařazení do soutěže
Do soutěže Organizátora bude zařazena každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé
bydliště na území České anebo Slovenské republiky a je fanouškem stránky Webnode.cz na
Facebooku (dále jen „Fanoušek“).
Vstupem do soutěže se všichni Fanoušci zavazují dodržovat pravidla soutěže.

3. Jak se zúčastnit soutěže
a) Soutěž trvá od 14. 4. 2011 do 30. 4. 2011 včetně.
b) Soutěže se může zúčastnit každý Fanoušek a to i opakovaně. Zúčastní se jí přihlášením do
soutěžní aplikace na facebookové stránce Organizátora Webnode.cz v záložkách.
c) Při vstupu do aplikace soutěžící Fanoušek potvrdí, že souhlasí s použitím informací, které
má na své facebookové stránce.
d) Při vstupu do aplikace hlasující Fanoušek potvrdí, že souhlasí s použitím informací, které
má na své facebookové stránce.
e) V soutěžní aplikaci může soutěžící Fanoušek nahrát jeden nebo více obrázků hlavičky
svého webu Webnode. Na konci soutěže získá každý soutěžící Fanoušek voucher na 15%
slevu na jakýkoliv balíček prémiových služeb.
f) Všichni Fanoušci mohou v době konání soutěže hlasovat pro jeden obrázek hlavičky pouze
jednou.

4. Ceny
1. cena: návrh vlastní šablony do Webnode v hodnotě 12 000 Kč + balíček Profi + doména na
rok zdarma
2. cena: balíček Profi + doména na rok zdarma
3. cena: balíček Standard + doména na rok zdarma
4. – 5. cena: balíček Standard na rok zdarma
6. – 10. cena: balíček Mini na rok zdarma

Každý účastník soutěže získává 15% slevu na jakýkoliv balíček prémiových služeb.

5. Vyhodnocení soutěže
a) Hlavička webu, která bude v poslední den soutěže 1. 5. v 00:00 hodin nejvíce hlasů,
vyhrává první cenu. Hlavička webu, která bude mít druhý nejvyšší počet hlasů získá druhou
cenu atd. až do desáté nejlépe ohodnocené hlavičky webu.
b) V případě, že v soutěži bude dva a více soutěžících se stejným počtem hlasů, vyšší výhru
získává ten, který se do soutěžní aplikace přihlásil jako první.
c) O výhře a způsobu předání kontaktujte Organizátor výherce na e-maily, které jsou
registrovány k webovým stránkám s vítěznými hlavičkami.
d) Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

6. Práva Organizátora:
Organizátor si vyhrazuje právo:
a) Vyloučit ze soutěže duplicitní hlavičky, zamítnout použití vyhraných balíčků a voucherů po
datu expirace (jeden rok od obdržení voucheru).
b) Nezařadit do soutěže osoby, které nejsou Fanoušky, osoby s trvalým bydlištěm na území
mimo Českou republiku nebo Slovenskou republiku.
c) Jinak nesplňují podmínky pro získání cen.
d) Kdykoli soutěž zrušit, odvolat nebo změnit pravidla soutěže a to stejnou formou jako byla
tato soutěž vyhlášena.
e) V případě, že má Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé
jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře,
nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v
případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla
napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
f) Organizátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zaslaný e-mail o výhře. Není
zodpovědný ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl vyrozumění o výhře nebo
nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
g) Organizátor uskuteční dva pokusy o zaslání oznámení o výhře. Budou-li oba pokusy
neúspěšné a výherce nebude nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy pořadatel odeslal výherci
oznámení o výhře, kontaktovat pořadatele, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že takový
výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli.

7. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Westcom s.r.o. a jejich
blízcí.
8. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů:
a) Akceptací podmínek soutěže Fanoušek uděluje v souladu s platným zákonem č. 101/2000
Sb. souhlas se zpracováním, uchováváním a evidencí osobních údajů, jak automatizovaně, tak
i ručně zpracovávané, společností Westcom, s.r.o. se sídlem Brně, U vodárny 2, PSČ 616 00.
IČ: 25536851, jakožto správcem, a třetími osobami, jakožto zpracovateli a obchodními
subjekty společnosti Westcom, s.r.o. za účelem zařazení do databáze správce a dalšího
reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č.
480/2004 Sb. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva
dle § 11 a § 21 z. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně
a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Poskytnuté osobní údaje mohou být
zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Westcom s.r.o., osobám, které jsou oprávněny
služby poskytované společností Westcom, s.r.o., nabízet a poskytovat, a osobám, pro které
oprávnění vyplývá z výše uvedeného ustanovení.
b) Možnost uplatnění výhry je omezena na dobu jednoho roku ode dne, kdy Fanoušek výhru
nebo voucher získá. Uplynutím lhůty pro uplatnění výhry pozbývá výhra platnosti a nárok
výherce na její uplatnění bez dalšího zaniká.
c) Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní
povahy, podobizny, záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné.
d) Soutěžící bere na vědomí, že splněním podmínky soutěže nevznikne dílo ve smyslu zák. č.
121/2000 Sb., autorský zákon a že pořadatel je v průběhu i po skončení soutěže oprávněn
bezplatně s obrázkem hlavičky nakládat podle vlastního uvážení v souvislosti s podnikáním
nebo propagací aktivit společnosti pořadatele bez dalšího omezení či souhlasu soutěžícího.

9. Facebook Disclaimer
Tato soutěž není v žádném případě sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená sociální síti
Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a
pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.
Veškeré dotazy ohledně soutěže Fanoušci směřují na adresu soutez@webnode.cz.
V Brně dne 11. 4. 2011

