Pravidla SMS soutěže „ZÁJEZDY ZA MILION“
konané v rámci veletrhu HOLIDAY WORLD 2020
Pořadatel soutěže
ABF, a.s.
se sídlem: Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9
IČ: 63080575 (dále jen "Pořadatel")

Technický servis
GLOBDATA a.s.
se sídlem: Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město (dále jen "Zajišťovatel")

Termín konání soutěže
od 13. února 2020, 9:30:00
do 16. února 2020, 13:59:59

Popis soutěže
Soutěž probíhá jako doprovodný program veletrhu HOLIDAY WORLD. Do soutěže je účastník zařazen
odesláním SMS zprávy v níže uvedeném tvaru, na níže uvedené telefonní číslo.
Dále je možné přihlásit se do soutěže odesláním SMS zprávy se speciálním – bonusovým kódem k
číslu vstupenky. Tento kód zjistí soutěžící návštěvou cestovatelského festivalu WorldFilm, který probíhá
souběžně s veletrhem HOLIDAY WORLD.
Účastník, který odeslal SMS zprávu pro registraci do soutěže, dostává zpětnou, potvrzovací SMS
zprávu. Výherní se může stát pouze první řádně doručená SMS s platným kódem (číslem) vstupenky
nebo první SMS s číslem vstupenky doplněným o bonusový kód po celou dobu konání soutěže.
Soutěž je rozdělena do herních kol:
1. kolo 13. února 2020 od 9:30 do 15:59:59
2. kolo 13. února 2020 od 16:00 do 14. února 2020 16:29:59
3. kolo 14. února 2020 od 16:30 do 15. února 2020 10:59:59
4. kolo 15. února 2020 od 11:00 do 12:59:59
5. kolo 15. února 2020 od 13:00 do 15:59:59
6. kolo 15. února 2020 od 16:00 do 16. února 2020 10:59:59
7. kolo 16. února 2020 od 11:00 do 13:59:59
Tučně jsou uvedeny časy začátku předávání výher z právě ukončeného kola.
Platné SMS jsou zařazeny do herních kol dle času doručení do systému Zajišťovatele. Výhry jsou
předávány výhercům po ukončení herních kol.
Vzhledem k omezení na první řádně zaslanou SMS není možné se zúčastnit více než jednoho herního
kola, a to právě toho, ve kterém byla platná SMS zaslána.

Podmínky účasti:
Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, s adresou pro doručování na území České
republiky.
Mobilní číslo musí být registrováno v síti některého z českých mobilních operátorů.

Syntaxe SMS zprávy
soutěžící zasílají SMS ve tvaru
HW mezera číslo vstupenky
nebo
HW mezera číslo vstupenky bonusový kód
kde číslo vstupenky je numerické označení čárového kódu vstupenky. Velikost písmen v SMS nehraje
roli. Jedna SMS zpráva může obsahovat pouze jeden kód (číslo) vstupenky.

Přístupové telefonní číslo pro zaslání soutěžní SMS
736 37 37 37

Cena odeslané SMS zprávy
Cena SMS je ve výši dle smluvních podmínek soutěžícího s jeho mobilním operátorem.

Výhry
Soutěžící mají možnost získat poukazy od cestovních kanceláří – partnerů Pořadatele.

Klíč k výběru výherců
Výherci jsou vybráni vždy za aktuálně ukončené herní kolo, ze všech doručených platných SMS
v příslušném kole dle vzorce: x=(n/(a+1))*b
x
výherní pozice v databázi došlých SMS v daném herním kole. Doručené kódy (čísla
vstupenek) jsou řazeny vzestupně dle času doručení do jednotného systému
Zajišťovatele.
n
počet doručených kódů v daném herním kole
a
počet určených cen (výherců) herního kola
b
číslo výhry (pořadí) tedy 1 ..... až 'a'
Pokud není výsledkem uvedeného vzorce celé číslo, považuje se za výherní pořadí toto číslo bez číslic
za desetinnou čárkou.
Příklad:
v herním kole bylo doručeno 578 platných kódů. Pro toto kolo byly určeny Pořadatelem 4 výhry.
Výherními se stávají SMS doručené v pořadí: 115, 231, 346, 462
Pokud nastane situace, že výherce není schopen osobně převzít výhru v termínu vyhlášení příslušného
kola, nebo nepředloží platnou vstupenku s číslem, které se shoduje s číslem uvedeným ve výherní
databázi, může být vybrán náhradní výherce, nebo výherci. Náhradní výherce může být vybrán i v
případě, že byla z databáze výherních SMS vybrána SMS, která neobsahovala platný tvar zprávy, nebo
platný tvar vstupenky.
Náhradními výherními SMS jsou SMS doručené jako další v pořadí po původně určených výherních
pořadích.
Příklad: základními výherními pozicemi byly hodnoty 10, 20 a 30. Dalšími v pořadí jsou pozice: 11,
21, 31, dále pak: 12, 22, 32, atd...

Vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců
Výherní číslo vstupenky je vyhlášeno moderátorem při předávání výher na hlavní stage v hale č. 6. V
případě, že je držitel vstupenky s výherním číslem přítomen, je mu umožněn výběr jedné z cen.
Pokud se účastník nepřihlásí přímo, je telefonicky vyrozuměn na číslo, ze kterého byla odeslána
registrační SMS do soutěže. Pokud není se soutěžícím navázáno telefonické spojení do 5 zazvonění,
nebo se soutěžící nedostaví k předání cen do 5 minut od telefonického vyrozumění, ztrácí tento účastník
nárok na výhru a může být vybrán náhradní výherce.
Výherce je povinen předložit Pořadateli platnou vstupenku s číslem, které se shoduje s číslem
uvedeným ve výherní databázi. Pokud není soutěžící schopen předložit takovou vstupenku, nebo se

číslo vstupenky neshoduje s číslem uvedeným v SMS, má Pořadatel právo odepřít takovému
soutěžícímu výhru a je ze soutěže vyloučen.
Výherce je při převzetí výhry povinen na výzvu Pořadatele sdělit svoje jméno a příjmení, adresu a
telefonní číslo pro kontaktování.
Předáním výhry výherci zaniká Pořadateli odpovědnost za předmět výhry.
Výherce je povinen během konání veletrhu kontaktovat příslušnou cestovní kancelář, agenturu nebo
subjekt, který příslušnou výhru garantoval. V případě, že se tak nestane, může být výherci předání výhry
odepřeno.

Všeobecné podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat
vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu
spojené s předáním výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
3. Soutěžní SMS lze posílat pouze z mobilních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo
identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek
jsou ze soutěže vyloučené.
4. U přijatých čísel vstupenek je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo (MSISDN),
datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců
a vyřešení reklamací.
5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo nepřijetí soutěžní SMS, v případě
změny čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti mobilního čísla, z něhož bylo zasláno
výherní zadání, anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora.
6. V případě pochybností je za výherce bez dalšího považována osoba, která splnila pravidla této
soutěže a která se prokáže MSISDN – účastnickým telefonním číslem (SIM kartou), ke kterému je
v databázi Zajišťovatele v souladu s těmito pravidly přiřazena výhra.
7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
8. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na
propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v
rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
9. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v
daňovém přiznání ze strany výherce.
10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Zajišťovatele a všichni zaměstnanci
spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců. V případě, že se
výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá
11. Tato pravidla soutěže jsou uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.
12. OSOBNÍ ÚDAJE
a) Každý soutěžící
1. dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a
telefonní číslo, které pořadatel v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry
poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na
dobu nezbytně nutnou;
2. souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce)
ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v
souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň
vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše
uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem,
zejména zajišťovatelem soutěže společnosti GLOBDATA a.s. se sídlem Na Příkopě 9, Praha
1 – Staré Město, IČ: 05642361, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 4489. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
b) Soutěžící má možnost uplatnit tato svá práva:
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu;
• právo na výmaz („právo být zapomenut“);
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování;
• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
1.
2.

a to prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@abf.cz
c) Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, které mu v souvislosti s účastí v soutěži

poskytl, z důvodu splnění podmínek soutěže, splnění právních povinností, jakož i z důvodu
nezbytnosti pro ochranu oprávněných zájmů pořadatele. Osobní údaje předávané účastníkem
soutěže jsou zpracovávány elektronicky do počítačového systému zajišťovatele, který přijal
taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.
d) Stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném
znění, souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů
týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či
zajišťovatelem soutěže v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen
„snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a
určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením
s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Výherce uděluje tento souhlas bezplatně, bez
věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento
souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením
poskytne.

V Praze dne 6. února 2020

