Losování o VIP vstupenky
Hrajte o 2x2 VIP vstupenky na domácí hokejový zápas HC Sparta Praha v sezóně 2018/2019.
Pravidla: dne 01/02/2019 a 11/02/2019vhoďte kompletně vyplněnou výherní kartu v průběhu
hokejových utkání HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera a HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň
v pražské O2 aréně přímo do výherního boxu na stánku Merkur umístěném za vstupem sever
(vchod 4-7).
Podmínky soutěže:
Účast v losování je podmíněna souhlasem s těmito podmínkami soutěže. Účastník losování tyto podmínky svou
účastí akceptuje. Pojišťovna Merkur Versicherung si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří tyto
podmínky poruší. K účasti v soutěži jsou oprávněny všechny osoby starší 16 let (vyjma zaměstnanců pojišťovny
Merkur Versicherung a dceřiných společností) s trvalým bydlištěm na území České republiky. Losovat se bude ve
dnech 08/02/2019 a 14/02/2019 ze všech účastníků soutěže. Výhra obsahuje 2x2 VIP vstupenky pro každého
výherce do VIP Sparta Klubu v sezóně 2018/2019 na libovolný domácí zápas HC Sparta Praha. Výherci losování
budou Pořadatelem o své výhře informováni. Hodnotu výhry nelze čerpat v hotovosti. Výhra bude vítězi předána
osobně po předchozí domluvě. Podání žaloby je vyloučeno. Společnost Merkur Versicherung si vyhrazuje právo
soutěž kdykoliv ukončit, podmínky soutěže upravit, či je jinak pozměnit. Kromě toho si Merkur Versicherung
vyhrazuje právo soutěž bez předchozího upozornění ze závažných důvodů kdykoliv přerušit. Tato soutěž není
podporována Facebookem.
Účastí v soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, se sídlem
Joanneumring 22, 8010 Graz, Rakouská republika je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní
údaje v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního facebookového profilu, případně další údaje sdělené
Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou
kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých
osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení
obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků
a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména
prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktů uvedených v příslušném formuláři.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu.
Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu
office@merkur.cz.

