PRAVIDLA SOUTEŽE o osobní automobil Škoda Fabia
Pořadatel:
Registrace:

Výhra:

Losování:

Osobní údaje:

Ostatní:

společnost HENRY SCHEIN s.r.o., IČO: 053 24 271, se sídlem Černokostelecká
2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „HENRY SCHEIN“).
do soutěže se může registrovat každý zákazník HENRY SCHEIN, který je zubní
technik a který od HENRY SCHEIN zakoupil laboratorní frézy společnosti vhf
camfacture AG v období od 14.10.2021 (zahájení veletrhu Pragodent 2021) do
31.12.2021 a přihlásil se do této soutěže podpisem tohoto dokumentu
(„účastník“); nejedná se o spotřebitelskou soutěž - účastníkem se může stát
pouze zákazník/podnikatel, který není oprávněn předepisovat ani vydávat
zdravotnické prostředky.
vylosovaný účastník („výherce“) získá od HENRY SCHEIN možnost užívat osobní
automobil Škoda Fabia, po dobu 1 (jednoho) roku ode dne předání; osobní
automobil je primárně určen k doručování prací zubní laboratoře jejím
zákazníkům (zubním ordinacím); osobní automobil je účastníkovi poskytován na
základě dohody HENRY SCHEIN s leasingovou společností (operativního leasingu)
a smlouvy o podnájmu vozu mezi HENRY SCHEIN a výhercem; výherce je povinen
akceptovat pravidla užívání osobního automobilu stanovená leasingovou
společností nebo HENRY SCHEIN; osobní automobil bude označen logy HENRY
SCHEIN, VHF a příp. i logem pracoviště výherce, dle rozhodnutí HENRY SCHEIN;
předání osobního automobilu proběhne po úhradě kupní faktury a instalaci frézy
na pracovišti výherce, konkrétní termín bude dohodnut mezi výhercem a HENRY
SCHEIN ; výherce je povinen převzít výhru do 1 měsíce od oznámení o výhře; při
předání výhry je účastník povinen prokázat svou totožnost, a zástupce účastníka
rovněž své oprávnění k zastupování (plná moc, pověření).
1 (jeden) výherce bude vylosován zástupcem HENRY SCHEIN ze všech účastníků
soutěže, a to tahem jednoho lístku ze souboru lístků s názvy/jmény všech
účastníků; losování proběhne 5.1.2022 v sídle společnosti HENRY SCHEIN;
vítězný účastník bude informován osobně, e-mailem nebo telefonicky.
účastník bere na vědomí, že za účelem účasti v soutěži poskytne HENRY SCHEIN
následující osobní údaje o sobě a případně své kontaktní osobě: jméno, příjmení,
tel. číslo, IČO, adresu bydliště/místo podnikání, e-mail; takto poskytnuté osobní
údaje budou HENRY SCHEIN zpracovány výhradně za účelem losování,
vzájemného kontaktu, případného předání a administraci výhry, vč. možného
předání osobních údajů společnosti poskytující výhru; po uplynutí jednoho roku
od ukončení soutěže budou osobní údaje smazány, pokud jejich uchování
nebudou vyžadovat jiné objektivní okolnosti. HENRY SCHEIN zpracovává tyto
údaje z titulu plnění smlouvy s účastníkem a pokud tyto údaje účastník nepředá,
nebude možné zajistit jeho účast v soutěži. Účastník může žádat o přístup ke
svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Účastník může též požadovat
omezení zpracování svých osobních údajů, případně vznést námitku proti
zpracování. Účastník se může rovněž obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů.
HENRY SCHEIN je oprávněna rozhodnout o všech záležitostech týkajících se
soutěže, vč. podoby a specifikací výhry, možného poskytnutí či neposkytnutí
výhry a/nebo vyřazení účastníka; soutěž může být změněna, zrušena či mohou
být upravena její pravidla; výhra může být nahrazena, změněna či zrušena;
vymáhání výhry není možné; pokud výherce výhru odmítne nebo včas
nepřevezme, ztrácí na výhru nárok; HENRY SCHEIN není povinen losovat
náhradního výherce pro případ, že výherce výhru odmítne nebo nepřevezme.

