pravidla soutěže MyZone
pro členy Balance Clubu Brumlovka

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže „Soutěž MYZONE - Novoroční výzba “ (dále jen „soutěž“) je společnost Balance Club
Brumlovka, a.s., IČ 274 45 810, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „pořadatel“).
2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá v systému MYZONE v období od 6. 1. 2016 do 29. 2. 2016 včetně (dále jen „rozhodné období“). Všechny MEP body musí být na konci rozhodného období v systému MYZONE načteny, k pozdějšímu
načtení není brán zřetel.
3. Účastníci soutěže a předání výher
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která
je v době konání soutěže řádným členem Balance Clubu Brumlovka a zároveň vlastní aktivovaný MYZONE
pás (dále jen „účastník“).
Po skončení soutěže budou výherci zveřejněni na stránkách www.balanceclub.cz a případně na sociální
síti pořadatele www.facebook.cz/balanceclub. Případná výhra bude každému výherci rovněž oznámená
prostřednictvím e-mailu zaslaného pořadatelem soutěže do 5 pracovních dní od data skončení soutěže.
Výhra bude výherci načtena do 30 dnů od ukončení soutěže.
4. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období v rámci systému MYZONE sbírá tzv.
MEP body v modrém a zeleném pásmu (dále jen „soutěžní úkol“). A zároveň se účastník musí aktivně do
soutěže přihlásit (dále „přihlášení“) potvrzením pozvánky, která účastníkovi přišla e-mailem vygenerovaným systémem MYZONE. Zároveň je možné provést přihlášení přímo ve svém MYZONE účtu. Přihlášením
účastník souhlasí s těmito podmínkami soutěže, včetně zpracování poskytnutých osobních údajů (tj. jména, příjmení, zadané e-mailové adresy a telefonního kontaktu) v rozsahu těchto podmínek. Účastník může
kontaktovat pořadatele akce prostřednictvím e-mailu: info@balanceclub.cz.
5. Výhra
1. místo kredit 1 500 Kč sloužící k rychlé a bezkontaktní úhradě čerpaných služeb a konzumace v klubu
2. místo kredit 1 000 Kč sloužící k rychlé a bezkontaktní úhradě čerpaných služeb a konzumace v klubu
3. místo kredit 500 Kč sloužící k rychlé a bezkontaktní úhradě čerpaných služeb a konzumace v klubu
6. Osobní údaje a osobnostní práva
Účastník okamžikem přihlášení uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále
jen „zákon“) svůj souhlas se zařazením jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele soutěže, společnosti Balance Club Brumlovka, a.s., IČ: 274 45 810, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, jakožto správce (dále jen „společnost“) a s jejich
zpracováním za účelem realizace soutěže a předání výhry, jakož i za účelem informování o dalších marketingových akcích společnosti, nabízení produktů společnosti a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
a to na dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
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Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku
soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob
pověřených společností, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
Účastník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů písemnou žádostí doručenou na adresu sídla společnosti. Vyjádření nesouhlasu je účinné okamžikem doručení žádosti společnosti dle předešlé věty. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže.
Odesláním registračního formuláře uděluje účastník soutěže pro případ, že se stane výhercem, pořadateli
souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující
i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném pořadatelem
a s využitím k propagačním účelům.
2. Závěrečná ustanovení
Pro oznámení výher bude použita e-mailová adresa a/nebo telefonní kontakt uvedený účastníkem při registraci. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady
propadá pořadateli.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry
není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Balance Club Brumlovka, a.s. V případě, že se
výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba není členem Balance
Clubu Brumlovka, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.
Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na
stránkách www.balanceclub.cz
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoliv materiálu prezentujícím tuto
soutěž a textem těchto úplných pravidel platí text těchto úplných pravidel.
Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu
odpovídat vydané výhře.
V případě dotazů pište na e-mailovou adresu: info@balanceclub.cz
Praha 4. 1. 2016

Balance Club Brumlovka, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, IČ: 274 45 810

